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المشروع في صورة

أطفال يتحلقون حول معلمتهم، يبحثون موضوع تعلمهم القادم، ويحلقون بخيالهم مستكشفني عاملاً يحلمون بأن يكون 
السفر  ولتكن وسيلة  الطائرة،  "لتكن  تقول:  املعلمة  بالطائرة".  أن نسافر  نريد  "الطائرة،  يقولون:  يريدون.  كما  لهم 
واملعرفة معاً، ولكن كيف؟". يصنع األطفال مجموعة من وسائل املواصالت من اخلردة، التي تقودهم إلى البحث يف 
عالم النقل واملواصالت ليكتشفوا أنهم ال ميلكون بني وسائلهم طائرة، يدفعهم ذلك إلى التساؤل عن هذه الوسيلة 
التي لم يسبق ألي منهم رؤيتها أو "ركوبها"، ويقودهم شغف االستكشاف لالنخراط مع املعلمة إميان زهور يف مشروع 
ان. الطائرة الذي نفذ يف روضة أبو فالح ضمن مشروع التكون املهني ملربيات األطفال مع مؤسسة عبد احملسن القطَّ

والدة في الطائرة
»رحلة للتعلم مع األطفال«

إميان زهور

المشروع سياق للتعلم والت�أمل
وتعزز  الطائرة،  عن  فيلماً  األطفال  على  املعلمة  تعرض 
ما جاء يف الفيلم بصور قائد الطائرة واملضيفة وطبيعة 
األطفال  لتعليقات  تستمع  واخلارج.  الداخل  من  الطائرة 
حول  تصورات  من  لديهم  ما  وتستكشف  وانفعاالتهم 
الطائرة، وتتوجه بعد ذلك مخاطبة األطفال بتساؤل: هل 

حتبون أن تكون لنا طائرتنا اخلاصة؟

يبدو على وجوه األطفال مالمح القبول واإليجاب، ويقولون 
بصوت واحد: »نعم، بدنا يكون لنا طائرة نسافر بها لبعيد«. 
ويبدأ كل طفل بالتحدث عن املكان الذي يرغب يف السفر 
إليه، وسبب ذلك، فمنهم من اختار أملانيا ليتعلم، ومنهم 
إلى السعودية للحج، ومنهم إلى أمريكا للعمل. هنا بدأت 

املعلمة مع األطفال بتصميم طائرتهم من خالل استغالل 
كل  ففي  األطفال،  مخيلة  إلى  واستناداً  الصف  مكونات 
مرة كان األطفال يضيفون لطائرتهم تفاصيل تساعد على 
عليه،  يصعدون  درج  فللطائرة  وجه،  أكمل  على  إمتامها 
وفيها مقاعد مرقمة يجلسون عليها بنظام، وهناك أحزمة 

أمان، ومضيفة تساعد املسافرين، وطيار.

تساءلت  أن  بعد  السفر،  بتحضيرات  األطفال  يبدأ 
كنا مسافرين على منت  إذا  أن نحتاج  املعلمة ماذا ميكن 
على  أوراقاً  املعلمة  توزع  وكيف سنسافر؟  الطائرة؟  هذه 
التي  األغراض  يرسم  أن  طفل  كل  من  وتطلب  األطفال، 
السفر،  حقيبة  األطفال  فيرسم  سفره،  أثناء  سيحتاجها 
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وأغراض شخصية تخصهم، وبعض األلعاب التي يحبونها 
فيدخل  سفرهم،  أثناء  معهم  تكون  أن  يجب  أنها  ويرون 

األطفال إلى السفر عبر حتضير حقيبته.

كل  ويقوم  السفر،  جواز  األطفال  مع  املعلمة  تصمم 
معلوماته  كتابة  خالل  من  اخلاص،  جوازه  بإعداد  طفل 
الشخصية )االسم، تاريخ امليالد، مكان الوالدة، رقم خاص 
يصطف  رقمه،  حتمل  التي  تذكرته  ويشتري  جلوازه(، 
تقدم  التي  املضيفة  بدور  املعلمة  وتقوم  بنظام،  األطفال 
مقعده،  على  مسافر  كل  فيجلس  التعليمات،  للمسافرين 
العكسي  العد  ويبدأ  األمان،  أحزمة  املسافرون  ويضع 

إلقالع الطائرة.

قوانينها  على  وتعرفوا  الطائرة  أجواء  األطفال  عاش 
الذي  حلمهم  طائرة  هذه  تكون  أن  وقرروا  وقواعدها، 
يسعون إلى حتقيقه. هنا قامت املعلمة بوضع ورقة بيضاء 
كبيرة على األرض، وقالت لألطفال لنرسم عليها طائرتنا 
وبدأ  األفضل؟  هي  لتكون  إليه  حتتاج  الذي  ما  ونرى 
احلوار والنقاش حول األشياء التي يتوجب على األطفال 
فيحددون  األفضل،  هي  طائرتهم  لتكون  حتضيرها 
األماكن يف الطائرة: هنا املطبخ، هنا احلمام؛ ويخصصون 
هنا  الكابنت،  غرفة  هناك  للذكور،  وآخَر  لإلناث  واحداً 

غرفة املضيفة، يطلقون عليها اسم الطائرة الفلسطينية. 
ويقررون صنع علم لوضعه على الطائرة.

وتلوين  رسم  أنشطة  العلم متت من خالل  عملية جتهيز 
يف  األنشطة  بهذه  األطفال  يقوم  لصق.  ثم  ومن  وقص، 
املهمة  إمتام  على  ساعدا  كبيرين  وشغف  انخراط  ظل 
بسرعة دون فوضى داخل الصف. يُجهز العلم الفلسطيني 
إلى مهمة أخرى،  وينتقل األطفال  الطائرة،  ويلصق على 
مهمة جتهيز قائمة للوجبات الرئيسية التي تقدم على منت 
الطائرة، إضافة إلى قائمة باملشروبات الباردة والساخنة. 
يتفق األطفال مع معلمتهم بأن لطائرتهم قوانني خاصة، 
يقوم األطفال بإعداد قائمة لقوانني طائرتهم، فهناك ما 
سبل  لتوفير  وذلك  ممنوع،  هو  ما  وهناك  مسموح،  هو 
الراحة والسالمة للّركاب . يليه حتضير برنامج لطائرتهم، 
فهناك وقت لإلقالع، وهناك وقت للهبوط، وهناك مواعيد 

محددة للفطور والغداء والعشاء واالستراحة.

طاقم  أنفسهم  يتخيلوا  أن  األطفال  من  املعلمة  تطلب 
الطائرة والفريق املسؤول يف يوم عمل داخل الطائرة، ما 
هي األعمال التي يقوم بها كل منهم؟ من خالل الصورة 
فريق  بها  يقوم  مختلفة  أعماالً  األطفال  يجسد  الثابتة، 
الطائرة. تستكشف املعلمة هذه األعمال من خالل إحياء 
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به  يقوم  الذي  العمل  يقوم كل طفل بذكر  الصورة، حيث 
مبجرد أن تلمسه.

تتوجه املعلمة بعد ذلك مخاطبًة األطفال: طائرتنا سوف 
تبدأ رحلتها من وطننا احلبيب فلسطني.

الوطن، أنشطة  لتعلم واسع عن  العبارة كانت بداية  هذه 
خريطة  تلوين  األطفال،  مع  املعلمة  نفذتها  مختلفة 
تعيني  األطفال،  مع  اخلريطة  لرسم  محاوالت  فلسطني، 
احلدود اخلارجية والدول احمليطة بها، تعيني املسطحات 
العلم  ورسم  فلسطني،  مدن  أسماء  بعض  وكتابة  املائية، 
التي  الطائرة  على  تعليقه  ثم  ومن  وتلوينه،  الفلسطيني 

سّموها »الطائرة الفلسطينية«.

طائرتنا ستجوب العالم، هكذا تابعت املعلمة مع األطفال، 
الذين سبق أن عبَّر بعضهم عن رغبته يف زيارة دول محددة 
يف العالم. لذلك، قرر الفريق أن يتعرف على دول العالم، 
فتحضر املعلمة خريطة العالم السياسية، ويبدأ األطفال 
بالتعرف على الدول التي يحبون زيارتها، يختار كل طفل 
دولة، ويحمل اختياره معه للبيت، حيث يقوم مبساعدة أمه 
الدول  أعالم  توضع  الصف  الدولة، ويف  تلك  علم  برسم 
على ورقة بيضاء، ويكتب األطفال أسماء تلك الدول التي 

سيسافرون إليها.

حالة  ولكن  كثيرة،  أماكن  إلى  فيسافرون  رحلتهم،  تبدأ 
من التوتر تظهر على منت الطائرة عندما يسمعون صوت 
فيقفون  ما،  خطر  عن  معلنة  تدوي  اإلنذار  صفارات 
أن هناك  فيكتشفون  يحدث.  عما  متسائلني  مندهشني، 
امرأة على منت الطائرة يف حالة صعبة، وأنها على وشك 
أن تضع مولودها، ولكن الطائرة اآلن فوق دولة ال تسمح 
بدخول طائرة حتمل علم فلسطني، وكان شرطها للنزول 
ومساعدة هذه املرأة هي إزالة العلم عن الطائرة. هنا يقف 
األطفال يف حيرة من أمرهم، فعليهم أن يقروا بسرعة ما 
عليهم فعله إلنقاذ األم وجنينها. انقسم األطفال هنا إلى 
العلم يف سبيل  إزالة  قسمني؛ فريق منهم قرر أن عليهم 
العلم  يبقى  أن  قرر  آخر  وفريق  ووالدته،  الطفل  سالمة 
طائرتنا  دخول  تقبل  دولة  إلى  رحلتها  الطائرة  وتواصل 
متعددة  خيارات  ثمة  الفكرتني،  وينب  العلم.  إزالة  دون 
لالستكشاف والتعلم، وحمل املعضلة للبيت، لتتحول إلى 
قصة القرية وحديث األهل؛ كيف نحافظ على العلَم دون 

أن نخسر فرصة امليالد؟

من دفرت المرب�ية
فكرة املشروع مت بناؤها توافقاً مع موضوع املواصالت الذي 
يُّعد وحدة تعليمية يف املنهاج املقرر، أما بداية التخطيط 
برسم  فيه  قمت  مجهوداً شخصياً  كانت  فقد  ملشروعي، 
خطوات رئيسية ووضعت مخططاً ثابتاً، كانت اخلطوات 
فيه مختصرة، وكمية التعلم بسيطة ملجموعة محددة من 
مع  حتاورت  املشروع،  بتطبيق  أباشر  أن  قبل  األهداف. 
فريق باحثني يف مؤسسة عبد احملسن القطان، وقد كان 
لقاًء مثمراً أسفر عن إضافة الكثير إلى املشروع الذي مت 
اختيار الطائرة حتديداً كعنوان وثيمة أساسية له، ليرتكز 
عليها العمل ألنني شعرت برغبة األطفال يف التعرف عليها 
لهم فرصة  أتيح  أن  لي  بد  فكان ال  متنها،  والسفر على 
خوض هذه التجربة، وبخاصة أن أغلب األطفال، إن لم 
يكن جميعهم، لم يسبق لهم أن ركبوا طائرة أو شاهدوها 
والشاحنة  والسفينة  والقطار  فالسيارة  الطبيعة،  على 
والباص كلها سهلة الوصول نوعاً ما، ولكن الطائرة أثارت 
ويتحدثون  بها  يحلمون  وأصبحوا  كبير،  بشكل  فضولهم 

عنها حتى يف بيوتهم.

ففي إحدى املرات التي كانت فيها أم الطفل عبد الكرمي 
جاءت  ابنها،  أحوال  عن  لتسأل  الروضة  إلى  زيارة  يف 
تسألني: »شو قصة الطائرة اللي مجنني فيها عبود؟ وشو 
بدو يصير فيها؟«. ولم يقف تأثير املشروع على األطفال 
وحدهم أو ذويهم، فقد فاجأتني إحدى املتدربات اجلدد 
يف الروضة بقولها: »مش عارفة ليش بحس إنه صفك غير 
عن باقي الصفوف، فيه شيء غريب«، بينما عبرت معلمة 
الروضة  جميع صفوف  بني  تتنقل  التي  اإلجنليزية  اللغة 
عن مالحظتها إن طالب صفي يختلفون عن غيرهم من 
طالب الروضة بقولها: »أنا بحب أدخل على صفك أكثر 
مختلفني  عندك  األطفال  إنه  بحس  ثاني،  أي صف  من 
عن باقي الصفوف، كل إشي إلهم سهل، كتابتهم، طريقة 
إحضار  على  تُصر  كانت  إنها  كما  انتظامهم«،  تفاعلهم، 
ابنتها من صفها لتقوم بتنفيذ املشروع مع أطفالي وتقول 
لي: »كل ما بدك تشتغلي مع أوالدك على مشروع الطائرة 

جيبي يارا معك«.

مثل هذه االنطباعات وغيرها من األهل والزميالت كان 
بحماسة  األطفال  مع  العمل  يف  االستمرار  إلى  يدفعني 
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أن  اكتشفت  لقد  األطفال،  لدى  ما  يوازيان  واندفاع 
للمشروع تأثيراً كبيراً علي كمربية أيضاً، فقد كان التعلم 
أحتاج  املشروع سهاًل سلساً، فقد كنت سابقاً  من خالل 
لتعليم  العمل  أوراق  وعمل  الشرح  من  كامل  أسبوع  إلى 
األطفال العد التنازلي، ويف النهاية يبقى موضوعاً صعباً 
تعلم  فقد  اخلبير،  وعباءة  الدراما  أما من خالل  عليهم، 
األطفال العد التنازلي بسهولة ويسر، وذلك من خالل العد 
العكسي عند إقالع الطائرة، والعد التنازلي عند نزولهم 
الدرج، لم أتوقع أن تساعدني الدراما إلى هذا احلد، ويف 
الساعة سيكون بهذه  تعلم  أن  أتخيل  أكن  لم  مكان آخر، 
القيام  أثناء  ساعة  بإعداد  األطفال  قام  عندما  السهولة 
بتحضير برنامج الطائرة، فرسموا الدائرة، وكتبوا األرقام 
ووضعوا العقارب )املؤشرات( ووضعوا برنامجهم اخلاص 
بطائرتهم. لقد كنت دائماً أحتاج إلى وقت وجهد كبيرين 

لتعليم موضوع الساعة، وهذا ما لم يحدث هنا.

لقد كان مشروع الطائرة غنياً باملعارف واملهارات واألفعال 
واألهداف، ومتكنت من خالله من تعليم أطفالي الكثير من 
القيم، فتعلموا النظام أثناء وقوفهم للدخول إلى الطائرة، 
وااللتزام  األحزمة،  وربط  احملدد،  املكان  يف  واجللوس 

بقوانني الطائرة، وحتديد برنامج منظم لها.

نظافة  عن  مسؤول  هو  طفل  فكل  النظافة؛  تعلموا  كما 
والفريق  النفايات على األرض.  الطائرة، فال يجوز رمي 
أفعالهم  وكل  يومي،  بشكل  الطائرة  تنظيف  عن  مسؤول 
يف الطائرة كانت تنعكس على أفعالهم يف غرفة الصف. 
مسؤولية  حتملهم  خالل  من  املسؤولية  تعلموا  وكذلك 
وعمال  الطائرة  قادة  يكونوا  أن  استطاعوا  طائرتهم، 
النظافة فيها على حد سواء، فلم يكن هناك شعور يجعل 
أن  فكل طفل ميكن  النظافة،  عامل  عن  مختلفاً  الكابنت 
يكون كابنت، وميكن أن يكون عامل نظافة، فقد كان همهم 
أن تكون الطائرة مميزة، ونظيفة، وجميلة، وتتوفر فيها كل 

سبل الراحة واألمان.

أيضاً،  املهارات  العديد من  تطوير  األطفال من  لقد متكن 
تفاعلهم  تبني مدى  ثابتة  بحركات  القيام  القدرة على  مثل 
مع املواضيع املطروحة، وكذلك تطورت قدرتهم على التعبير 
عن أنفسهم، والتعبير عن آرائهم يف أي موضوع دون خجل 
أو حياء. إضافة إلى ذلك، تكونت لدى أطفالي مهارة طرح 
األسئلة والقدرة على احلوار والنقاش واستكشاف املجهول 
ومهارة البحث واالستقصاء، وليس هذا فحسب، بل أصبحت 
لعب  اخليال،  عالم  واخلوض يف  التخيل  على  قدرة  لديهم 
األدوار وربط املعارف بعضها ببعض. كل هذا كان يحدث 
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كل  األطفال  كان  حيث  لالنتباه،  ملفت  وانخراط  بشغف 
صباح يلقون التحية على طائرتهم وكأنها وطنهم، ويتحدثون 
معها ويتفقدونها ويالحظون أي تغيير طرأ عليها، وقد بدا 
ذلك واضحاً يف صباح أحد األيام حني دخل األطفال غرفة 
إلّي:  فأسرعوا  السقوط،  وشك  على  بالعلم  فإذا  الصف، 
»معلمتي .. معلمتي علم طائرتنا رح ينزل!«، وكانت فرحتهم 
ال توصف عند إعادة العلم إلى مكانه. ويف يوم آخر، جاء 
إلّي أحد األطفال ليقول لي إن توقيعه قد سقط عن لوحة 

القوانني، ويطالب بإعادته إلى مكانه.

لم يتوقف انخراط األطفال يف املشروع عند هذا احلد، 
فقد وصل إلى احلد الذي يرفض طفٌل أتت أمه لتأخذه 
معها إلى مشوار ومغادرته الروضة، وكان ذلك أثناء القيام 
استني  »ميا  راجياً:  ألمه  الطفل  فيقول  املشروع،  بتنفيذ 
إحدى  جعل  هذا  كل  بنروح!«  شغل  نخلص  بس  شوي 

املعلمات تسألني: »أنت ايش عاملة لألوالد؟«.

لقد جعلتني هذه التجربة أشعر بفخر كبير مبا استطعت 

بأني سأرتقي  أحلم  أكن  لم  أني  ذلك  أقدم ألطفالي؛  أن 
بأسلوبي التعليمي إلى هذه الدرجة التي جتعلني وأطفالي 
كنت  بل  لهم،  ملقنة  معلمة  أو  مربية  أكن  لم  فأنا  سواء، 
مشاركة يف تنفيذ املشروع، وجزءاً منه، فقد كنت أشاركهم 
كثيرة.  أشياء  منهم  أتعلم  وكنت  بها،  يقومون  خطوة  كل 
اخلمس  بعمر  طفلة  بأني  أحس  جعلني  الطائرة  مشروع 
سنوات، تسعى إلى املعرفة واكتساب اخلبرة، كنت أتشوق 
قبل كل خطوة أقوم بها وأسأل نفسي كيف ستكون؟ هل 
يستطيع األطفال تنفيذها؟ هل سأستطيع أن أعبر لألطفال 
عما أريد؟ هل ... وهل ...؟! أسئلة كثيرة كانت جتول يف 

خاطري، ويف كل مرة كان األطفال يقدمون األجوبة ... .

وها قد انتهى العام الدراسي، ولكني وألول مرة أمتنى لو 
أنه لم ينتِه، فقد كنت أطمح بتطبيق املزيد من األنشطة، 
بعدوى  أصابوني  الذين  األطفال  لهؤالء  املزيد  وتقدمي 

الفرح والنشاط.

روضة أبو فالح - رام اهلل




