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المشروع في صورة

بدأت من حيث اختفى اخلبز من املخبز، وانتهت عند  أطفال يف دور سكان القرية يتتبعون آثار أقدام كبيرة جداً 
باب مغارة كبيرة، وما أن وصلوا إلى تلك املغارة، حتى بدأوا يسمعون أصوات بكاء صادرة منها، ما أثار دهشتهم، 
وخلق عندهم الكثير من التساؤالت، هذا هو املشروع الذي نفذته املربية دنيا منصور مع أطفالها يف روضة األوائل 

ان. النموذجية يف بيت سوريك، ضمن مشروع التكون املهني ملربيات األطفال مع مؤسسة عبد احملسن القطَّ

ينتقل األطفال من التمركز حول تخيالتهم وأسئلتهم التلقائية إلى التفكير يف اآلخرين والشعور بهم وتقدير احتياجهم، 
إلى مرحلة املشاركة يف توفير احتياجات اآلخرين، مبا ال  يتعدون ذلك ليصلوا  وبالتالي مشاركتهم ما ميلكون، بل 
ميلكون، ولكن مبا يستطيعون أن ينتجوا، هذا ما متكنت املربية دنيا من حتقيقه مع أطفالها الذين متكنوا من خالل 

دورهم كخياطني من املساعدة يف تفصيل مالبس مناسبة للعمالق املنعزل يف مخبئه املعتم.

معطف العمالق
التعليم وإدراك المعنى

دنيا منصور

المشروع سياق للتعلم والت�أمل
)عباءة  املشروع  دراما  إلى  أطفالها  مع  املعلمة  انطلقت 
اخلبير( من خالل استكشاف رغبتهم يف العمل حول قصة 
جديدة، والتأكيد على هذه الرغبة بالتعاقد الضمني على 
البداية من سؤال وجهته  كفريق واحد. كانت  العمل معاً 
املعلمة لألطفال عن املهنة التي ميارسها والداهم، ولكن 
إليها، أصابها  ارتد  املعلمة لألطفال  الذي وجهته  السهم 
يدركوا  لم  فاألطفال  منه،  انطلقت  الذي  معتقدها  يف 
داللة كلمة »مهنة«، ولم يعرفوا ماذا تعني، ما جعل املعلمة 
تدرك أن عليها االنطالق من شيء آخر يعرفه األطفال، 

لتعلم  خاللها  من  وتأخذهم  يفهمونها  لغة  تستخدم  وأن 
املفاهيم اجلديدة التي تريد لهم أن يتعلموها.

يخطر  »لم  مالحظاتها:  دفتر  يف  ذلك  عن  كتبت  املعلمة 
يف بالي أن مصطلح املهنة بالنسبة لألطفال هو مصطلح 
مبهم، لقد طرحت السؤال كما هو متعارف عليه بالنسبة 
قبل  من  لالستكشاف  قابل  هو  مبا  وليس  البالغني،  إلى 
األطفال، كررت طرح التساؤل أكثر من مرة، وبعدها أيقنت 
أن األطفال ال يدركون ما يشير إليه املفهوم. فأعدت طرح 
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يتحدث  بعدها األطفال كل  انطلق  بلغة مختلفة،  السؤال 
عن عمل والده ووالدته«.

تبدأ املعلمة حتكي لألطفال قصة، تخبرهم قصة حتدث 
يف قرية صغيرة، حتكي وهي تضع »رول ورق أبيض« على 
فيها قصتنا  التي حدثت  القرية  وتضيف  الصف  أرضية 
أن  الورقة، وتطلب منهم  إلى  املكان، وتشير  هنا يف هذا 
يتخيلوا شكل القرية وما حتتويه من بيوت ومحالت. يذكر 
القرية  بتمثيل  ويقومون  احملالت،  من  الكثير  األطفال 
من  العديد  رسموا  األطفال  أن  املعلمة  بالرسم. الحظت 
احملال التجارية، ولكنهم لم يرسموا مخبزاً، بينما تتطلب 
تنبيه  على  املعلمة  فعملت  مخبز،  وجود  املشروع  قصة 
من  وتساءلت:  قريتهم  إلى  نظرت  حيث  لذلك،  األطفال 
القرية، فقام األطفال  أين يحصلون على اخلبز يف هذه 
باختيار املكان املناسب لوجوده يف القرية ورسموه. تقوم 
عيون  أمام  القرية  داخل  شارع  برسم  ذلك  بعد  املعلمة 
تقول:  وهي  ترسم  املعلمة  الرسم.  تشاهد  التي  األطفال 
هذا شارع، يسمى شارع اخلياطني ألن القرية يف قصتنا 
تشتهر بأن الكثير من سكانها يعملون يف مهنة اخلياطة«.

وتصف املعلمة القرية فتقول: كانت متأل القرية يف هذا 
الوقت الكثير من الورود واألشجار، واحلشرات، فالفصل 
يرتدون مالبس  والناس  واجلو جميل،  الربيع،  هو فصل 

املالبس  ما هي  وتتساءل:  قلياًل،  املعلمة  جميلة. تصمت 
مواصفاتها؟  هي  وما  برأيكم؟  الفصل  هذا  تناسب  التي 
كل  ويرسم  وألوانها،  الربيع  األطفال مالبس فصل  يعدد 

طفل املالبس املناسبة لهذا الفصل كما يتخيلها ويلونها.

فيرد  املالبس؟  هذه  يعد  من  برأيكم  املعلمة:  تتساءل 
األطفال: اخلياطون يف القرية. فتقوم املعلمة باستكشاف 
يعمل  الذي  املكان  برسم  طفل  كل  تكلف  ثم  معهم،  ذلك 
فيه اخلياط. يرسم كل طفل مشغل اخلياطة ويضعه يف 
مكان ما يختاره من الشارع الذي أطلقوا عليه سابقاً اسم 
شارع اخلياطني. تتابع املعلمة وتتساءل عن األدوات التي 
العديد  يستخدمها اخلياطون يف مهنتهم؟ يذكر األطفال 
وتتم  ويرسمونها،  إبره،  مكواة،  متر،  مثل:  األدوات  من 

إضافتها ملشغل اخلياطة.

اخلياطني،  حياة  يف  يوم  لتخيل  األطفال  املعلمة  تدعو 
التمثيل  خالل  من  اخلياطني  دور  يف  األطفال  فيدخل 
املخيطة.  إغالق  االستيقاظ حتى  التجسيدي من حلظة 
املخبز، وتضع يف  لواجهة  املعلمة فترينا زجاجية  حتضر 
داخلها أرغفة خبز بعدد اخلياطني ليكون املخبز جزءاً من 
املشهد يف حياة اخلياطني حلظة توجههم لعملهم. يصطف 
األطفال بنظام أمام املخبز، ويتناول كل منهم وهو يف دور 

اخلياط رغيفاً من اخلبز، وقبل توجهه نحو مخيطته.
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تكلف املعلمة األطفال بعمل صور ثابتة متسلسلة للخياطني 
أثناء عملهم، وتقوم املعلمة باستنطاق الصور، ويذكر األطفال 
األفعال التي يقومون بها. تكرر املعلمة فكرة الروتني اليومي 
حلياة اخلياطني يف القرية، لكن تدخل يف القصة معضلة 
تتفاقم مع تكرارها، وهي فقدان رغيف من اخلبز يف كل يوم: 
يتساءل األطفال عما يحدث، وأين تذهب أرغفة اخلبز، وأن 

املوضوع يستمر ويتكرر أكثر، وهذا بحاجة إلى حل.

يقرر األطفال مراقبة محل اخلباز لكي يعرفوا من الذي 
يقوم بأخذ أرغفة اخلبز، يكتشف األطفال وجود آثار أقدام 
كبيرة على األرض، يقارنون بني أحجام اآلثار وأقدامهم، 
فكانت أكبر بكثير من أرجل اجلميع. يتخيل األطفال حجم 
الشخص صاحب اآلثار مقارنة بحجم قدميه التي وجدت، 
مختلفة  قياس  أدوات  مستخدمني  ذلك  عن  ويعبرون 
القياس، والتعبير عنه بشكل  يتعلمون من خاللها مفهوم 
رقمي، ثم قاموا بتتبع آثار هذه األقدام حتى وصلوا إلى 
يف  ووضعتها  بالرسم  مسبقاً  املعلمة  صممتها  قد  مغارة 

إحدى زوايا الصف.

يصل األطفال إلى باب املغارة حيث يتفاجأون بصوت بكاء 
بداخلها، يتفقون على أن يختاروا الطريقة التي يتحدثون 
التي سيوجهونها  األسئلة  ونوع  يبكي هناك،  إلى من  بها 
أرغفة  فقدان  عن  املسؤول  الشخص  بأنه  يعتقدون  ملن 
اخلبز. تدخل املعلمة بعد ذلك يف دور الوسيط بني من يف 
املغارة واألطفال، تصغي ملا يحدث داخل املغارة، وتصف 
ما تسمعه لألطفال، وثم تنقل األسئلة واإلجابات بني من 
لسان من  املعلمة على  تقول  واألطفال.  املغارة  يسكن يف 
ألنه  أحد،  يراه  أن  يريد  وال  مختٍف،  إنه  املغارة،  يسكن 
يخجل من حجمه الكبير، وأيضاً ألن مالبسه مهترئة وغير 
سيسخرون  بالتأكيد  ألنهم  أحد  أمام  بها  للظهور  مرتبة 
منه عندما يرونه. وتتابع على لسانه قائلة: »حجمي كبير، 
ألبس ألنني ال أستطيع  ماذا  مؤٍذ، وال أعرف  لكني غير 
مناسبة  مالبس  أملك  ال  وكذلك  بنفسي،  مالبسي  صنع 
لفصل الربيع«. وعندما سألوه عما يفعله باخلبز أجاب: 
عن  أبحث  نيام،  اجلميع  بينما  لياًل  اخلروج  إلى  أضطر 
طعام آكله فال أجد سوى أرغفة اخلبز التي يعّدها اخلباز 
وأعود  منها،  حاجتي  يسد  ما  أخذ  إلى  فأضطر  لياًل، 

مجدداً إلى املغارة قبل بزوغ الفجر«.

املغارة  داخل  املوجود  الشخص  بني  مطول  حوار  يدور 

واألطفال الذين توصلوا إلى أن حجمه كبير جداً بالنسبة 
لألشخاص العاديني، وأنه يطلق عليه اسم عمالق. يطلبون 
حجم  صغر  بسبب  يرفض  لكنه  ليروه،  يخرج  أن  منه 
مالبسه، فيقررون مساعدته على تصميم مالبس جديدة 
من  الربيع  فصل  ومع  جهة،  من  حجمه  مع  تتناسب  له 
تخيل حجمه  األطفال على  العمالق  أخرى. يساعد  جهة 

ومقاساته من خالل مقارنتها بأشياء موجودة يف عاملهم.

يبدأ األطفال بتصميم مالبس للعمالق ويقدمونها له حلل 
لهم  وامتنانه  شكره  عن  ويعبر  جداً،  بها  يفرح  مشكلته، 
لكنه ما زال يرفض اخلروج، ألنه ال ميتلك مهنة يعمل بها، 
أن يصبح عبئاً  ويحصل من خاللها على طعامه، رافضاً 
يفكر  طعامه.  وجبة  له  يؤمنوا  أن  منهم  وينتظر  عليهم، 
األطفال بحل، ويقترحون عليه تعليمه مهنة اخلياطة حتى 
يعمل معهم وينتج مالبسه بنفسه، وينتج مالبس لآلخرين 

من سكان القرية.

من دفرت المرب�ية
اخلوف  مشاعر  كانت  املشروع،  على  بالعمل  البدء  قبل 
تسيطر علّي، كنت أفكر كثيراً بأنني سوف أخطئ كثيراً، 
ولم أمتلك اجلرأة ألن أبدأ، حتى أنني يف حلظة فكرت 
لكن  توقعت،  ألنه أصعب مما  كاماًل،  البرنامج  أترك  أن 
شيئاً يف داخلي كان يدفعني إلى التحدي، حتدي مخاويف، 
وتقبل كل ما يحدث حتى لو فشلت، فال بد أن أكتسب من 
الفشل معرفة متكنني من جتاوزه يف مرات قادمة،  هذا 
وبالتشجيع املستمر من قبل مديرتي التي أخذت البرنامج 

قبلي، قررت أن أستمر.

الصف  أطفال  مع  العباءة  مشروع  على  بالعمل  بدأت 
التمهيدي، الذين كانوا يتصفون بالفوضى وعدم االلتزام 
بالتعليمات داخل الصف، شعرت بصعوبة كبيرة يف العمل 
معهم، ما اضطرني، أحياناً، إلى إعادة تنفيذ املهمة أكثر 
من مرة حتى نستطيع االستمرار، ما أشعرني ذلك بخيبة 
أوقف  أن  حافة  على  وكنت  جديد،  من  واإلحباط  األمل 
واستحوذت  جذبتهم  نقطة  إلى  وصلت  أن  إلى  املشروع! 
على اهتمامهم، وهي خطوة الشروع يف لعب دور اخلياطني 
)مرحلة بناء الدور( انخرطوا حينها يف النشاط، وشدهم 
هذا الشيء اجلديد الذي يقومون به، وشعروا باملسؤولية 
وزاد اهتمامهم باملشروع. تغيروا تدريجياً دون أن أفرض 
عليهم ذلك، أو أطلب منهم أن يتغيروا، لقد باتوا يتحملون 
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معهم،  أنا  وتغيرت  تعلمهم.  مسؤولية  من  كبيراً  جزءاً 
وأدركت أن الطريقة واألسلوب التي تعلمت بها ال تصلح 
بتاتاً ألن أعلم بها أطفال اليوم، تعلمت أال أخاطب األطفال 
فقط بلغتهم، وأن دوري هو تنمية املهارات اللغوية عندهم، 
وذلك عبر حتديهم من خالل تقدمي مصطلحات ومفردات 

لغوية جديدة.

سنتها  تخوض  وهي  وقوة  ثقة  أكثر  معلمة  أصبحت  لقد 
بشكل  ذلك  على  العباءة  ساعدتني  التعليم،  يف  األولى 
كبير، ومكنتني من أن أتفهم حاجات كل طفل وإمكاناته، 
بعيداً  أثراً  تترك  فعالة  تعلم  أداة  الدراما  أن  واكتشفت 
التكرار والتلقني. لقد استطعت من خالل  البعد عن  كل 
متثيالت  توظيف  على  األطفال  أساعد  أن  واحد  نشاط 
للتعلم، متتابعة ضمن سياق واحد، فمهنة اخلياطة  عدة 
وأدواتها قد عرضت يف الصف بأكثر من طريقة أو متثيل، 
فقد ظهرت من خالل الرسم؛ أي التمثيل األيقوني، ومن 
خالل احملسوس وهو التمثيل التجسيدي، وعمل صور ثابتة 
لهم يف دور خياطني، ومن ثم التمثيل الرمزي، حيث قاموا 
بكتابة أسماء األدوات عليها، ومن ثم التطرق إلى املفهوم 
لألطفال،  واضحة  ومعاٍن  بدالالت  ارتبط  يكون  أن  بعد 
وهكذا وجدت أن الدراما تقوم على تقدمي املفاهيم والقيم 

لألطفال بشكل سياقي استكشايف، وليس بشكل تلقيني.

رمبا أستطيع اآلن بعد هذا املشروع أن أقول إنني وأطفالي 
جتاوزنا الكثير من املخاوف، أولها خويف من الفشل الذي 
جاءت  معلمة  كل  عليه  وأشجع  به،  أفاخر  لنجاح  حتول 
وطالبي  أصابني  الذي  الكبير  التغير  سر  عن  تسألني 
داخل الصف وخارجه، فأجدني أقول لها: »إذا أردت أن 
من  الشكل  هذا  يف  االنخراط  سوى  عليك  فما  تتغيري 
التعليم الذي يقدمه برنامج التكون املهني يف مؤسسة عبد 
احملسن القطان، لكي تختبري ما اختبرته أنا وأطفالي«.

أما ثاني املخاوف التي جتاوزها أطفالي، فهي تلك التي 
ذي اخلطوات  الكائن  تخيلوا شكل  عندما  عليهم  ظهرت 
عندما  العمالق  صورة  كانت  لقد  املخبز.  أمام  الكبيرة 
مت رسمها على الورق مخيفة بالنسبة إليهم، وقد عبروا 
احلركات،  أو  بالنظرات  سواء  مختلفة،  بطرق  ذلك  عن 
من  »بخاف  بقوله:  بعضهم  عبر  حيث  بالكلمات،  وحتى 
األشخاص الضخمة والغريبة«، لكنهم عندما اقتربوا من 
يفكروا  لم  اختبائه،  أسباب  العمالق  من  وسمعوا  املغارة 

بل  مخاوفهم،  ذكر  يعيدوا  ولم  بتاتاً،  شكله  يف  حينها 
أصبحوا يفكرون مباشرةً بحلول تساعده على اخلروج من 
الكثير منا يف  التي تصادف  مغارته املظلمة، هذه املغارة 
اآلخرين  أحكام  من  خوفاً  بداخلها  نفسه  ويعزل  حياته، 
وتعليقاتهم حني نشعر بأننا مختلفون عنهم، أو خارجون 
منا  يريدون  التي  النمطية  الصورة  أو  العام  اإلطار  عن 
مساعدة  بقرارهم  األطفال،  لقد جتاوز  عليها.  نكون  أن 
العمالق، الواقَع االجتماعيَّ الذي يعزل الكثيرون منا ذاته 
يف داخلها، لعدم وجود مستلزمات التكيف مع هذا الواقع، 
من  املشروع  انطلق  الذي  املنهاج  األطفال  بل لقد جتاوز 
كنفه ليحقق بعضاً من أهدافه التعليمية، وجتاوزت القصة 
قصتهم  إنتاج  وأعادوا  خاللها،  من  ألعلّم  اخترتها  التي 

اخلاصة فتعلموا أكثر بكثير مما خططت له.
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