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مدخل
يف  األطفال  رياض  يف  تعليم  التعليم؛  يف  مقدمة  هذه 
ضمن  سنوات،   6-4 بني  أعمارهم  أطفال  فلسطني، 
على  املعلمات  ندرب  سنوات،1  منذ  نتبناها  منهجية 
توظيفها يف غرفة الصف مع األطفال على شكل مشروع 
تعلمي يرتكز على دراما عباءة اخلبير،2 ونعتمد يف تطبيقه 
واختبار فعاليته على جتارب جتريها املعلمات املشاركات 
ألجل  ممنهجة  وبطريقة  املشروع  ضمن  تخطيطها  يتم 
تناسب األطفال  وتعلم  تعليم  غايتني هما: تطوير أشكال 
الكبرى  التعليم  غايات  قدراتهم ضمن  تطوير  خالل  من 
فهي  الثانية،  أما  األولى.   - هذه هي  إنسانيتهم(  )خلق 
اختبار أشكال للتطوير املهني والذاتي للمعلمات لترسيخ 
والذاتي  املهني  التكون  يف  فعال  برنامج  استراتيجيات 

للمعلمني يف فلسطني.

ال  فإنه  مركزه،  يف  الطفل  يضع  التعليم  هذا  أن  ومبا 
ينطلق  بل  األطفال؟  ال ميلكه  الذي  ما  من سؤال  ينطلق 
أن  وميكن  األطفال  لدى  الذي  ما  النقيض  السؤال  من 
نبدأ منه ونبني عليه؟ وهذا ليس مجرد قلٍب للسؤال، وال 
بل  والفراغ،  النقص  انحياز لالمتالء على حساب  مجرد 
هو التعليم الذي ال يرى فراغ األطفال أو نقصهم، ويسعى 
التعليم الذي يرى إنسانيتهم ويسعى إلى  إلى حشوه، بل 
متكينهم من أدوات الثقافة التي تساعدهم يف فهم العالم 

وبناء إنسانيتهم فيه.

يف اإلجابة عن سؤال ما الذي لدى األطفال وميكن للتعليم 
كلمات،  مجرد  هي  ليست  سلسلة  حتضر  منه؟  يبدأ  أن 
بل هي سلسلة القدرات واإلمكانات: الشغف والرغبة يف 

عباءة الخبري: مرب�ية وطفل في مشروع

أطفال يلعبون في قلب الثقافة:
الطفل .. العبًا ومتنبئًا

مقدمة الثنتي عشرة تجربة تطبيقية في تعليم األطفال
مالك الرمياوي

املعرفة، االستكشاف ومحاولة الفهم، اللعب والبحث عن 
املعنى  ومتثيل  العالم  فهم  ومحاولة  والقص  الرسم  دور، 
الثقافة  مستويات  تكمن  األربع،  القدرات  هذه  يف  فيه.  
ومحاورها: محور املعرفة والبحث عنها ومعاجلتها، محور 
الفعل بوصفه الوحدة البنائية للنشاط االجتماعي، محور 
الدور باعتباره صلة الفرد باملجتمع، محور التمثيل )الرسم 
والقصة( بوصفه طرق امتالك العالم وإنتاج املعاني فيه.

إن التعليم يف استناده إلى خصائص األطفال األربع التي 
التي  للتربية  الثقافية  التوجهات  ضمن  يتموضع  ذكرت، 
ترى أن »نشاط احلياة هو الذي يكمن وراء الوعي«، وأن 
اإلنساني،  العقل  لتشكل  األساسي  السياق  هي  الثقافة 
تاريخي  تطوري  »تشييد  هو  وعمله  اإلنساني  العقل  وأن 
العقل  وجود  »إن   )1999( برونر  يرى  فكما  اجتماعي. 
أن  يعني  ما  الثقافة«،3  دون  من  يكن ممكناً  لم  اإلنساني 
طبيعة  من  هي  اإلنساني  العقل  وطبيعة  اإلنسان  طبيعة 

الثقافة.

التعليم  أن  التي ترى  الثقافية  النظرية  ويف ضوء توجهات 
ليس متكني األطفال من املعارف واملهارات األساسية فقط، 
وال تعليمهم ما يف الكتب، بل إنه »التدخل« املخطط خللق 
سياقات متّكن األطفال من النمو؛ النمو كبشر يستخدمون 
األدوات الثقافية التي متكنهم من خلق أنفسهم أوالً، ومن 
السكن يف العالم ثانياً، عبر إعادة إنتاجه كبيت.  فالسكن يف 
العالم ليس مجرد اإلقامة فيه، بل هو اإلقامة فيه والفاعلية 
ما  األخرى،  دون  إلحداهما  وجود  ال  حيث  معاً،  اجتاهه 
واملسؤولية  الدور  مفهوم  مع  الوجود  مفهوم  تشابك  يعني 
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والتبادلية؛ التبادلية مع اآلخرين ومع العالم نفسه.

وهذا التعليم الذي نقصده هو تعليم »نلتقط صوره عبر 
رصده يف امليدان«، وهو يحدث من خالل قراءة مجموعة 
التجارب التي مت تصميمها، لتعليم األطفال؛ تعليم »يطور 
وينمي«، تعليم يعمل على متكني األطفال من خلق ذواتهم، 

كبشر، كأناس، عبر إدخالهم يف الثقافة.

من األطفال إلى الثقافة
إذا كان الطفل بالنسبة لهذا التعليم هو نقطة البدء وأول 
له  توفر  فهي  ومنتهاه،  غايته  هي  الثقافة  فإن  النظرية، 
التعريف والسياق، فمفهوم التعليم يف أبسط تعريفاته هو 
النشاط اإلنساني املنظم إلدخال األطفال يف الثقافة؛ ذلك 
اإلدخال الذي يتضمن فاعلية األطفال يف استدخالها عبر 
استيعاب اخلبرة اإلنسانية التي شكلها البشر عبر سيرورة 
إلى بشر فاعلني، ما يعنى  تاريخية هي سيرورة حتولهم 
أن هذا التعليم ليس سوى التكوين الثقايف لألطفال عبر 
متكينهم من الثقافة ومن القصة اإلنسانية الكامنة فيها.

التعليم عملية اتصال وتواصل من جهة،  ومن منطلق أن 
وعملية بناء ثقايف تاريخي من جهة أخرى، ميكننا اجلمع 
املخزنة  اخلبرات  مجموعة  بوصفها  الثقافة  تعريف  بني 
أثناء  يف  تاريخياً  تشكلت  التي  واملنتجات  األدوات  يف 
تفاعل البشر مع محيطهم الطبيعي واالجتماعي يف سياق 
تطورهم كبشر، أي إنها نتاج لعملية األنسنة وتعبير عنها، 
وبني املفهوم التواصلي للثقافة الذي يرى أن الثقافة هي 
البشرية،  اجلماعة  يف  أعضاء  نكون  لكي  يلزم،  ما  كل 
»فالثقافة هي كل ما عليك معرفته لكي تكون عضواً« يف 

جماعة، تلك العضوية التي تعني الدور والهوية معاً«.

أن  يعني  إنساناً  تكون  »فأن  غودناف(،  )وارد  يرى  فكما 
متتلك كل ما يلزمك لكي تكون عضواً«،4 ما يعني أن على 
التعليم متكني األطفال من الثقافة، عبر إدخالهم فيها، لكي 
يتمكنوا من استدخالها االستدخال الثقايف الذي ميكنهم 
)راي  عرفها  التي  العضوية  تلك  أعضاء،  يكونوا  أن  من 
بيردوستيل( بالقدرة على التنبؤ »أن تكون عضواً يعني أن 
تكون شخصاً متنبئاً، أن تكون قادراً على التنبؤ، ما يجعل 
القدرة على التنبؤ أساساً لكل عمليات العيش والتواصل 
واإلنتاج واإلبداع االجتماعي، ويجعل الثقافة هي ما يلزم 
فأن  معاً.   وعضواً  إنساناً  أي  متنبئاً؛  يكون  لكي  الفرد 

تتعلم، يعني أن تتعلم فن التنبؤ، وأن تتنبأ يعني أن تتعلم 
فن الكينونة والعيش معاً، هذه غاية التعليم والتعلم الذي 
حلياة  إعدادهم  ليس  )احلياة(  األطفال  تعليم  نقصده، 
قادمة، بل تعميق معايشتهم للحياة وتطويرها وهي حتدث 
الوجه  وتعلمهم  منوهم  فيكون  معاً،  وينموا  يحيوا  لكي 

اآلخر حلياتهم، وليس بدياًل عنها.

تشكل  جتارب  التجارب،  لهذه  مقدمة  املقالة  هذه  متثل 
بغية  التعليم  من  الشكل  هذا  على  جتريبية  محاوالت 
التي  النظرية  األسس  كشف  من خالل  معرفياً،  تأصيله 
من  ينطلق  الذي  التعلمي  الشكل  لهذا  منطلقات  متثل 

األطفال ويعمل على متكينهم من الثقافة ومن أدواتها.

وحتاول أيضاً اإلشارة إلى الطرق املنهجية واالستراتيجيات 
الكامنة يف سياقاته،  واملمكنات  التعليم،  املوظفة يف هذا 
بقصد  التعليم«،  هذا  »دالالت  حول  التساؤل  خالل  من 

الفهم والتطوير.

تساؤالت ميكن أن تصاغ لتسأل )عن( عالقة هذا التعليم 
واملمكنات  اخلصائص  عن  أي  وبالثقافة؛  باألطفال 
التعليم  هذا  يوظف  كيف  باألطفال،  اخلاصة  والقدرات 
وتكوين  خصائص األطفال وممكناتهم يف حتقيق منوهم 

قدراتهم؟

ويسأل عن عالقة هذا التعليم بالثقافة، أي عن السياقات 
السياقات  التعليم  هذا  يوظف  كيف  الثقافية،  واألدوات 
وما فيها من منتجات وأدوات ثقافية وعمليات وتفاعالت 

اجتماعية يف حتقيق تعلم األطفال ومنوهم؟

التعليم والسياق واألطفال
يف التجارب االثنتي عشرة التي نقدمها هنا واملبنية ضمن 
منهجية التعليم املوصوفة يف هذه املقدمة، التي صممت 
املهني  التكون  برنامج  الروضة ضمن  األطفال يف  لتعليم 
ملربيات الطفولة، التجارب كلها تبنى على أن األطفال هم 
االعتبار األول، حيث ال تكتفي بتحديد موضوع التعلم، بل 
اإلمساك  أي  فيه،  األطفال  صلة  خلق  »كيفية«  من  تبدأ 
مت  ولذلك  واهتماهم،  األطفال  نظر  زاوية  من  باملوضوع 
اختيار الطائرة كسياق لتعليم موضوعات السلوك والنظام 
والغذاء، ومت اختيار القصة وقرية اخلياطني للتعليم عن 
وكوكب  الفضاء  اختيار  ومت  وأهميتها،  وأدواتها  املهن 
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لتعليم األطفال عن فلسطني كخريطة وبيت؛ أي  متخيل 
كجغرافيا وقيم وطنية.

تشغل  ألنها  الطائرة؟  من  ملاذا  الطائرة.  من  يبدأ  تعليم 
تفكير األطفال، وألنهم ال يعرفونها بل يتخيلونها، األطفال 
طلبوا )نريد أن نسافر يف الطائرة(، املعلمة ال تلبي رغبة 
من  لتجعل  بالسفر  شغفهم  توظف  بل  فحسب،  األطفال 
الطائرة سفراً لرغبات األطفال وملواد املنهاج والثقافة معاً، 
ليسافروا  والرغبة  املعلمة معهم يف رحلة اخليال  تسافر 

معها يف عالم الثقافة واملنهاج والقيم.

ثمة مدخل آخر هو العمالق.  ملاذا العمالق؟ ألنه يالئم 
شغفهم بالكائنات الغريبة، وألنه القصة التي تشكل احلياة 
وبناء للخبرة واملعنى معاً، لكنها  يف صيغتها األكثر جذباً 
أيضاً نوع من خلق اللغة املشتركة مع األطفال أو البحث 
عنها، فال ميكن إثارة اهتمامهم دون لغة مشتركة، لذلك 
وّجهته  سؤال  من  البداية  »كانت  ومعطفه  العمالق  جاء 
املعلمة لألطفال عن املهنة التي ميارسها والداهم، ولكن 
يعرفوا  ولم  »مهنة«،  كلمة  داللة  يدركوا  لم  األطفال   ،...
ماذا تعني، ما جعل املعلمة تدرك أن عليها االنطالق من 

شيء آخر يعرفه األطفال.

اخلياطني،  قرية  قصة  لألطفال  حتكي  املعلمة  فبدأت 
بل مشروع  متواصاًل،  تصبح سرداً  لن  التي  القصة  تلك 
الذي  ما  ولنفهم  البناء.   عبر  الفهم  مهمة  يتضمن  عمل 
يحدث يف قرية اخلياطني، علينا أن نبني القرية واملهمة 

وحده  والنشاط  والناس، 
التعلم،  نوعية  يحدد  من 
مورفولوجية  إلى  »فاملفتاح 
يف  يكمن  الوعي  )بنية( 
مورفولوجية النشاط«،5 وهو 
حيث  للتعلم،  سياق  أيضاً 
املعلمة تقود النشاط بتوجيه 
األطفال  تعليم  غايات  من 
والقيم،  واملهارات  املعارف 
حول  األسئلة  تنبني  لذلك 
للتفكير  ذلك؟  يعني  ماذا 
ميكن  وكيف  الداللة،  يف 
احللول  القتراح  ذلك؟  عمل 
وأخيراً  املهارات،  وتوظيف 

ماذا ينتج عن هذا الفعل أو الشرط.  إنه بناء اإلحساس 
بالتبعات، أي تطوير قدرة األطفال على التنبؤ.

على  يقوم  اخلبير  عباءة  منهجية  ضمن  التعليم  أن  ومع 
الدور  لعب  على  يقوم  حيث  فني،  كشكل  الدراما  توظيف 
لتحقيق مهمة ضمن سياق يغذيه التوتر، فإنه يتحقق من 
خالل لعب األطفال دور فريق مسؤول يحقق قيماً اجتماعيًة 
وقبول  كفريق،  معاً  والتفكير  والعمل  التشارك  قيم  مثل 
التفويض االجتماعي للقيام مبهمة، وحتمل املسؤولية اجتاه 
زبون يوكل للطالب املهمة التي سيقومون بها عبر الدور، 
ومع ذلك فهو تعليم يراعي املنهاج ويعبره بشكل بيني، أي 

بني املناهج املختلفة من خالل تعلم تكاملي عبر منهاجي.

لتعليم  وتبنى  منهاجية،  غايات  من  تبدأ  املشروعات  فكل 
التحدث  عبر  واحلوار،  التفكير  أساسيات  األطفال 
منظورات  ومحاورة  واملنظور  الرأي  بناء  عبر  والتحادث، 
أخرى، وكذلك تعليم أساسيات القراءة والكتابة والتمثيل 
بأشكاله الثالثة )اجلسدي، واأليقوني، والرمزي( وامتالك 
وأجزاء  الفصول،  حول  األساسية  واملعارف  املعلومات 
اجلسم، واألسرة، واملهن، والغذاء، والصحة، واحليوانات، 
واملهارات  املواد  تعليم هذه  هو  يحدث  ما  لكن  والطبيعة، 
داخل سياقات، والسياق هنا يضاف إلى التعلم لكونه سياقاً 
يبنى لغايات تعليمية، وضمن مهام تعلمية؛ »فالطالب من 
الغابة وحيواناتها  أو  وأجزاءها  الطائرة وشكلها  يرسمون 
قلب  التعلم يف  يضع  ألنه  التعلم  إلى  أيضاً  ويضيف   )...
خبرة إنسانية خاصة هي اخلبرة اخلاصة بالسياق، فالتعلم 
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داخل طائرة ال يعني فقط تعلم خبرة االستقبال والضيافة 
وقواعد السالمة ومواعيد الوجبات فحسب، بل ثمة خبرة 
خاصة جداً هي العمل يف سياق ال مجال فيه للخطأ، ألنه 
للدقة واحلذر، وكذلك  يقبل اخلطأ، فهو سياق  سياق ال 
سياق الفضاء والغابة، حيث كل سياق فيه خبرته اخلاصة.

على  املنظمة  القدرة  هو  التوجه،  هذا  ضمن  فالتعليم 
الثقافة  على  التعرف  من  األطفال  متكن  سياقات  خلق 
يف  قدراتهم  لتطوير  وأدواتها  مصادرها  واستكشاف 
الصف،  لغرفة  العالم  وجلب  السياقات  متثيل  التمثيل؛ 
الصف  غرفة  إلى  الفضاء  يحضرون  واملعلمة  فالطالب 
فضاء  مركبة  تشكيل  عبر  إليه  السفر  أداة  بتحضير 
باألدوات، أو تشكيل الغابة باألوراق والصور واأللوان، أو 
ميثل  وهذا  الصف.   وجغرافيا  باألغراض  أو  باألجساد 
نوعاً من البناء، وهو أيضاً نوع من فهم، وقدرة على التنبؤ 
هي  ليست  متثيل  عملية  »إن  نفسه  الوقت  يف  والتخيل 

عملية إعادة بناء فحسب، بل هي عملية خلق«.6

هو  ما  التنبؤ،  على  للقدرة  وبناء  تطوير  هو  سياق  وكل 
ماذا  نعطيه؟  لون  أي  يتضمن؟  ماذا  شكله؟  ما  السياق؟ 
يعني وجود ذلك بجوار ذاك؟ كل هذه املعطيات وما يرتبط 
بها من تبعات هي تطوير لقدرة الطالب على التنبؤ وبناء 
هوياتهم البشرية، بوصفهم أناس متنبئني، أن تكون متنبئاً 
متنبئاً  تكون عضواً  ولكي  أنك عضو يف اجلماعة،  يعني 
حتتاج إلى الثقافة، لذلك ميثل هذا التعليم امتالكاً للثقافة 
ولكيفية توظيف أدواتها يف التنبؤ، التنبؤ الذي ميّكنهم من 

أن يكونوا بشراً.

إن التأسيس للبداية اجلاذبة؛ سواء أكانت قصة، أم صورة، 
أم مقطعاً من فيلم، أم لعب دور من قبل املعلمة، ثم الدخول 
إلى املوضوع بطريقة تخلق الصلة بني األطفال وموضوع 
الهدية أو سانتا كلوز،  التي قد تكون  التعلم؛ تلك الصلة 
أو شخصية رحال يحمل كيساً ويوزع الرسائل والقصص، 
أو عمالق يبكي يف كهفه ... ثم بناء سياق ثقايف محدد 
القصص،  الرحالة يف جمع  يتضمن خبرة خاصة، خبرة 
خبرة سانتا كلوز يف خلق السعادة لآلخرين، أو خبرة رجال 
الفضاء يف استكشاف املجهول، خبرة احلرص واحلذر عند 
حراس الغابة ... إن هذا البناء الثالثي للجذب واملوضوع 
من خالل  للتعليم  األولية  القاعدة  بناء  يضمن  والسياق، 
بناء موضوع التعلم، وكشف املعنى اخلاص فيه، وتأسيس 

السياق لوضع التعلم يف داخل البنية الثقافية االجتماعية، 
وأخيراً توفير جذب الطالب واهتمامهم كمستوى أول من 

مستويات االنخراط.

دائرة التعلم وبنيته التطورية
أن يبدأ التعلم من تتبع آثار )اخلبز املختفي( ... أصوات 
تقود  أسئلة  لدى األطفال،  تتوالد(  )أسئلة  بكاء يف كهف 
على  يبدأ  الذي  االستكشاف  االستكشاف،  يف  رغبتهم 
شكل قصة )قصة يقودها الفضول( لكنه ليس )الفضول 
إلى  يتحول  الذي  الفضول  هو  بل  القطة(  يقتل  الذي 
معنى اجتماعي، األطفال يكتشفون اآلخر، آخر يسكن يف 
الكهف، آخر مختلف، وكهف مخيف لكن هذا اآلخر حزين 
... هنا يتحول الفضول إلى مسؤولية، وينتقل التعلم من 
املنهاج إلى املجتمع، وينتقل األطفال من اللعب يف القصة 
إلى احلياة، حيث ينتقل مركز التعلم من القصة املتخيلة 
إلى )القصة املتولدة يف قلب الطفل(، تعلم ينطلق من قلب 
األطفال، هو تعلم ينقل األطفال إلى قلب العالم، األطفال 
يعودون هم وتعلمهم إلى العالم بوصفه بيتنا؛ تعلم ينتقل 
من اللعب يف أدوات اللعب، إلى اللعب يف أدوات الثقافة.
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األطفال يرسمون القرية، القرية )السياق( يتشاركون مع 
املعلمة يف تضفير السياق، يتخيلون قرية ويرسمون، املعلمة 
تضيف بالتساؤل: من أين يأتي اخلبز الذي يأكلونه؟ يأتي 
اخلياطني،  شارع  هو  شارعاً  ترسم  املعلمة  املخبز،  من 
)معلمة ترسم  الفعل ومنتجه معاً   ... األطفال يشاهدون 
وشارع يرسم(، يسمعون االسم )شارع اخلياطني( إضافة 
معرفة  وال  معروفة  غير  قليل  قبل  كانت  مهنة  إلى  اسم 
اآلن هي اسم لشارع، وجزء من قصة ومدخل للتخيل: ما 
اخلياطني؟  بشارع  الشارع  يسمى  وملاذا  خياطني؟  معنى 
والديك؟  مهنة  ما  سؤال  عن  كثيراً  مختلف  سؤال  هذا 
هنا السؤال يحضر يف سياقه مجسداً ضمن لوحة رسم 
التشاركي لألطفال واملعلمة، إذن  وقصة هما من اإلنتاج 
التي صارت مشروعاً  القصة  معاً،  وقصتهم  تعلمهم  هي 
التي  وتوقعاتهم  واهتمامهم  األطفال  باجنذاب  محماًل 
وتنبؤات  إلى حتديات  تعلمياً  املشروع  تتحول خالل سير 

تطور قدراتهم يف التفكير والتنبؤ معاً.

هو تضافر الفعل )فعل املعلمة وفعل األطفال( وهو تكامل 
الفعل عبر تداخل أشكاله )سرد، تخيل، حديث معاً، نقاش، 
مالحظة/ فردي،  رسم  مشاهدة/أسئلة،  تشكيل،  رسم، 

استكشاف، سرد مرة أخرى ...( هو تفاوض فردي فردي، 
جماعي، تخيل فردي وآخر مشترك ... حتاور، استعمال 
ما أنتجته اإلنسانية )مصادر متعددة وأشكال فعل متعدد( 
هو سياق قوي للتعلم، التعلم هو بناء معاٍن، واملعاني تبنى 
من خالل التحاور الذاتي ثم االجتماعي ليعود مذوتاً على 

شكل حتاور اجتماعي.

الثقافية  بالنظرية  التعليم  من  الشكل  هذا  يسترشد 
التاريخية وما تطور خاللها من أدوات مثل نظرية النشاط، 
وفكرة تصعيب النشاط عبر خلق فجوة يف مساره املعتاد، 
ثم التجسير خللق سطح )للتحدي والتمكني( يحدث عليه 
يندمج  التعليم  من  الشكل  هذا  يف  وتطوره،  الطفل  منو 
الطالب يف النشاط، الطالب يصممون الطائرة ويضعون 
وأمانهم،  املسافرين  راحة  تضمن  التي  القواعد  قائمة 
بعشرات  يقومون   ... لذيذة  صحية  وجبات  يحضرون 
املهام التي حتقق تعلمهم، ولكنه تعلم ضمن منطقة منوهم 
ومنطقه اخلطي، لكن يف حلظة ما تقوم املعلمة بالتأسيس 
لدخول األطفال إلى منطقة جديدة )الطالب يف دور فريق 
علم  حتى  الرحلة  يلزم  ما  كل  حّضروا  أن  بعد  الطائرة( 

الدولة التي ينتمون إليها )دولة فلسطني(.

األطفال يف اخليال يتخذون مقاعدهم، يزاولون مهامهم 
نفسه  التعليم  يف  املعلمة  حتلق  حينها  حتلق،  والطائرة 
أعلى من منطقة  إلى منطقة جديدة هي  وترفع مستواه 
منو األطفال: لدينا على منت طائرتنا امرأة يف حالة والدة 
املسافرين  راحة  عن  مسؤولني  من  ينتقلون  األطفال   ...
عن  أكبر  مسؤولية  إلى  لهم،  واملشروب  الطعام  وتقدمي 
حياتهم )هنا حلظة جديدة - إنها الوالدة( والدة متخيلة 
على منت الطائرة، ووالدة فرص تعلم أكثر خصباً وعمقاً 
يف الصف، كيف نتصرف حينما تباغتنا عملية والدة ونحن 
يف رحلة سفر؟ كيف نتصرف عندما نفاجأ بفرصة وميالد 
يقطع مسار حياتنا العادية؟ األطفال يكبرون إلى مستوى 
الطائرة،  وهبوط  الرحلة  إيقاف  ويقترحون  التحدي، 

لتيسير الوالدة ومنح فرصة ميالد شيء جديد.

فيها األطفال على حدود  يكون  التعليم حلظة  هنا يصل 
منطقة منوهم، هم يلعبون، نريد السفر، نصمم طائرة هي 
طائرتنا، نحضر الكراسي والوجبات والعصائر.  الطالب 
األطفال،  خيال  هو  السفر  نسافر،  مهمة،  داخل  يلعبون 
أنفسهم  يتخيلون  أو  خيالهم،  داخل  يسافرون  األطفال 
مسافرين، هنا تضيف املعلمة )حتدياً جديداً( امرأة تلد 
على الطائرة، حلظة االنتقال من حالة اللعب داخل املهمة 
إلى مهمة جديدة )مهمة إنقاذ احلياة( ماذا نفعل عندما 
تتعرض احلياة للخطر؟ اجلواب بالنسبة لألطفال واضح 
هو طبقاً لبراءتهم اجلذرية نفعل أي شيء إلنقاذ اآلخرين، 
وبخاصة إذا كانوا أطفاالً صغاراً، أو يف حالة امليالد، هو 
احلياة  مبقوالت  لعب  الثقافة،  قلب  يف  لعب  لكنه  لعب، 
والعمل،  واملتعة  السفر  مبفاهيم  لعب  واملوت،  واخلطر 
ومقابلها ضرورات البقاء على قيد احلياة، امليالد واملوت، 

وداللة احلياة بينهما.

التعليم يصل ذروته عندما ينتقل مسار التعلم من التحدي 
)الذي مثل تصعيباً أو إخالالً يف منطق النشاط( إلى ما 
التي  املشروع  ومعضلة  التعلم  معضلة  املعضلة،  يسمى 
تشكل ذروة مسار التعلم وقمته، هنا تقول املعلمة: أردنا أن 
نهبط ولكن البلد التي نحن فوق أرضها ال تعترف ببلدنا 
فلسطني، وتطلب منا إنزال العلم الفلسطيني عن الطائرة 

مقابل السماح لنا بالهبوط.

يف التحدي األول قرر الطالب التضحية بالرحلة والسفر 
ألجل الطفل وميالده حياً، وهذا تعلم وتعبير عن إحساسهم 
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باجلدية واملسؤولية، ونقل للمشروع من اللعب ألجل اللعب 
اآلن  لكن  ثقايف،  فهذا تصرف  الثقافة،  اللعب ألجل  إلى 
املعضلة شكلت إضافة حتد إلى التحدي، كيف نتصرف 
اآلن عندما أصبح علينا أن نختار بني املولود أو الوطن، 
والتعلم يف  قمته،  والتحدي يف  أكثر صعوبة،  هنا اخليار 
قمته أيضاً، كيف نتصرف حينما نكون يف موقف علينا أن 

نختار بني خيارين كالهما مهم.

األطفال يلعبون يف الثقافة ويستعملون أدواتها؛ أي املفاهيم 
وطرق التفكير واملعايير، يعملون على تخيل كل اخليارات 
وتبعات كل خيار، ماذا يعني أن نهبط ونتخلى عن العلم؟ 
وماذا يعني أن نستمر وميوت اجلنني؟ هنا يتعلم الطالب، 
الثقافة  يستعلمون  بل  وأدواتها،  وقيمها  الثقافة  ليس 
وبناء  والتنبؤ  التخيل  لعبة  هي  جديدة  لعبة  يف  وأدواتها 
االستجابة التي تناسب أكثر االستجابة املتخيل حدوثها، 

هو إذن تنبؤ مزدوج واستجابات مضاعفة.

الطالب يتحدثون مع أنفسهم، يختبرون القرارات وتبعات 
ثم  يفهم  أن  يود  كأمنا  نفسه  يحدث  منهم  كل  قرار،  كل 
مع  يتحدثون  القرار،  صناعة  سياق  يف  معاً  يتحدثون 
واإلسناد  الدعم  لهم  توفر  بالغ  )املعلمة كشخص  املعلمة 
أو  املالحظة،  أو  السؤال،  أو  الرسم،  خالل  من  املعريف( 
مختلف  مسار  على  تفكيرهم  تفتح  طريقة  أي  أو  قصة، 
السؤال ليس هو  أن  التفكير، فجأة يكتشف األطفال  يف 
هل نضحي بالعلم أم بالطفل؟ بل إن السؤال احلقيقي هو 

كيف نحافظ عليهما معاً.

السؤال  من  النقلة  إن 
الثاني  السؤال  إلى  األول 
لتعلم  الطالب  مدخل  هي 
منو  ملسار  ومدخل  مختلف 
هي  مختلفة  منطقة  إلى 
عليها  أطلق  التي  املنطقة 
النمو  منطقة  فيغوتسكي 
التي  املنطقة  وهي  املجاور، 
الوصول  لألطفال  ميكن  ال 
منو  عملية  عبر  إال  إليها، 
من  مقصود  بشكل  تنقلهم 
إلى  الراهنة  منوهم  منطقة 
أو  املقبلة،  منوهم  منطقة 

القريبة، وذلك من خالل بناء املهمة وإجنازها مبساعدة 
الطفل  بها  ليقوم  األداء  تطوير  ثم  العقول(  )بني  آخرين 

مبفرده، أي انتقالها من »بني العقول إلى داخل العقل«.

النشاط المرشد ومنطقة النمو المجاورة
إن هذا التصور لهذا الشكل من التعليم، واملبني على شكل 
يبدأ من  مخطط مهام عمل ونشاط بشكل مرن ومنظم، 
تقدمي موضوع التعلم وصلة األطفال به، ليضع املوضوع يف 
السياق املالئم عبر قيام األطفال بخلقه وجتسيده بالرسم 
واجلسد واألدوات والصور، ثم يتحولون إلى فريق يحقق 
مخططهم  يضعون  اجتماعي،  زبون  بها  فوضهم  مهمة 
ثم  باملهمة،  القيام  على  يتدربون  أدواتهم،  ويصممون 
تواجههم حتديات ومعضالت تفرض عليهم النمو، حتديات 
ال ميكن حلها إال إذا جتاوز الطفل عمره وقدراته احلالية.  
يف هذه اللحظة تنتقل املعضلة من كونها معضلة خارجية 
إلى معضلة ذاتية، أي من سؤال ما هو حل املعضلة، إلى 
أو  معريف  مأزق  من  أحلها، حلظة حتولها  كي  أمنو  كيف 
عملي إلى »معضلة منو وتعلم«. هنا تعود املعلمة إلى القيام 
بدور القيادة، ليس ألجل قيادة التعليم، بل قيادة الطفل إلى 
منوه اجلديد، عبر توفير جسور منو وسقاالت دعم معريف 
وثقايف تساعدهم من )حل املأزق، وحتقيق منوهم القريب 
للتعليم  ممنهج  مسار  إلى  تستند  التي  العملية  تلك  معاً( 
يتبع مبادئ النظرية الثقافية التاريخية االجتماعية يف بناء 

التعليم من خالل:

قيام املعلمة بهيكلة التعليم وبنائه يف بنية مخططة، عبر  -
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والعروض  اخلبرة  ومصادر  واألدوات  السياق  حتضير 
واإليحاءات ... )املعلم يف دور القيادة(.

منصة  - إلى  الطفل  صعود  والتقدم:  العرض  مرحلة 
العرض، مرحلة يتحدث  ليأخذ دور من يقدم  النشاط 
أعمق  فيها املتعلم مع نفسه خالل املهمة تكسبه فهماً 
للمهمة وسيطرة نسبية ومحاوالت للقيام باملهمة وحده 
ضمن  التحدي  ومعاجلة  الذات  مع  التحدث  )مرحلة 

ممكناته(.
املشاركة املوجهة أو الداعمة: تشارك الطفل يف أنشطة  -

معينة ثقافياً مع آخرين مزودين باملعرفة يقدمون الدعم 
أو  املعريف لألطفال )األقران  للنمو  والتنظيم  والتوجيه 
املعلمة( ما يسهم يف بناء )معابر وجسور( بني ما يعرفه 

الطفل وبني املعرفة اجلديدة التي سيتم تعلمها.
إعادة االختراع: حيث يقوم الطفل بإعادة اختراع الفعل  -

الثقايف )الذي استرشد باملشاركة يف إجنازه( على شكل 
اختراع ذاتي بنائي للمعرفة املطورة ثقافياً، حيث تنتقل 
عملية النمو إلى )منطقة النمو املجاور( ويتحول مركزها 

من )عملية بني العقول( إلى داخل العقل.7

السياق  يبدأ من  املشروعات شيء  يتحقق يف  ما  وهذا 
وينمو يف  الفراغ(  معنى يف  وال  ال منو  )حيث  والثقافة 
الثقافة  ألدوات  األطفال  استعمال  بنمو  مخطط  مسار 
األطفال  يتعلم  اللغة.   مقدمتها  ويف  والرمزية،  املادية 
والعيش  التفكير  فنون  أهمها  متعددة  ومهارات  معارف 

والعمل معاً، التي ترتبط كلها بالقدرة على تخيل التبعات 
حني  النوعي  التحول  نقطة  يصل  تعلم  التنبؤات،  وبناء 
قصة  يف  هي  الوالدة(  حالة  يف  )امرأة  املعضلة  والدة 
الدراما فرصة مليالد طفل جديد، لكنها يف غرفة الصف 
فريدة،  حلظة  يف  العالم  الستكشاف  األطفال  فرصة 
نفسها  وهي  ثمني،  شيء  ميالد  فرصة  فيها  حلظة 
أكثر  يف  العالم  لفهم  األطفال  فرصة  هي  فقد،  حلظة 
العالم  )مفاهيم  لتعلم  حلظة  وتأزماً  خطورة  حلظاته 
والوطن واإلنسان، والسياسة والظلم والعدالة واإلصرار 
واملواجهة( ال بد من الهبوط لتحدث الوالدة، لكن ثمن 
بالعلَم  نتمسك  كيف   ... العلَم  عن  التخلي  هو  الهبوط 
أن  دون  الوطن  نحفظ  كيف  بالوالدة،  نضحي  أن  دون 
نبدد فرصة ميالد املستقبل ... إذن لتحدث الوالدة على 
منت الطائرة، كان هذا خيار األطفال وقرارهم، لتحدث 
تبعات  قادرين على حتمل  ولنكن  الطائرة،  الوالدة على 

حدوثها.

إذن، لكي حتدث الوالدة علينا أن منلك القدرة على التنبؤ 
الوعي  هذا  احلدوث.   هذا  لتبعات  ونستعد  بحدوثها، 
ولنا،  لهم  درساً  ليكون  األطفال  استكشفه  الذي  اجلديد 
وهو أن الوالدة التي حتققت على طائرتهم املتخيلة حملت 

معها ميالد وعي جديد، وتنبؤاً جديداً، وتعليماً مختلفاً.
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