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المشرع في صورة

األطفال يعيدون النظر يف الصور التي أحضروها، والكتابات التي أنتجوها، وهذه اخلريطة التي بني أيديهم، إلعادة 
بناء الرحلة وكتابتها يف دفتر الرحالة. هذا هو املشروع الذي نفذته املربية هبة ربايعة مع طالب الصف األول يف 

مدرسة نور الهدى التطبيقية، ضمن برنامج التكون املهني ملربيات الطفولة يف مؤسسة عبد احملسن القطان.

يدخل األطفال إلى الصف فيندهشون من وجود حقيبة يف وسطه، يتحلقون حولها مستكشفني، يطرحون العديد من 
األسئلة، يقررون فتحها بعد التأكد بأنها ال تعود ألي شخص داخل غرفة الصف. ثمة أغراض بداخلها، خريطة! 
األطفال: قد تكون حقيبة معلم، كاميرا! قد تكون حقيبة مصور، وهكذا يستكشفون أغراض احلقيبة ويتخيلون ملن 

قد تعود.

مذّكرات على خريطة
»اليوم أكتب تجربتي ... 
أو مخيلتي ووعيي«

هبة ربايعة

المشروع سياق تعلم وت�أمل
مجموعة من التساؤالت التي يطرحها األطفال يف محاولة 
وسط  يف  املتربعة  احلقيبة  صاحب  إلى  للوصول  منهم 
الغرفة، هذه حقيبة معلم، حقيبة راصد جوي، مهندس ... 
. كلما أكتشف غرض تغّير معنى احلقيبة، وتغّيرت أفكار 
األطفال حول صاحبها. لكن، عندما ظهر املنظار كغرض 
شخص  مستكشف،  يقولون  األطفال  بدأ  بداخلها،  كان 
سائح. تعزز املعلمة ما توصل إليه األطفال، وتقول: إنها 
حقيبة شخص يشبه املستكشف، وكذلك السائح ويدعى 
عن  البحث  رحلة  أطفالها  مع  املعلمة  تبدأ  )الرحالة(. 
الرحالة  األطفال  يرسم  رحال،  شخص  الرحالة،  معنى 

كما يتخيلونه، ويصممون شكله على ورقة كبيرة، ويقررون 
األغراض التي يحتاجها هذا الشخص يف رحالته، ومن ثم 
يصنعونها من مواد مختلفة، ومن ثم يضعونها حول رسمته 
كاميرا،  مالحظات،  دفتر  ماء،  )عبوة  كالتالي:  فتظهر 

خريطة، أكواب، صحن، قلم، جوال، نظارة، ومنظار(.

املعلمة تربط األغراض ودالالتها عند الرحالة، من خالل 
الرحالة  حياة  من  حلظات  جتسيد  األطفال  من  الطلب 
يستخدم فيها هذه األغراض يف صور ثابتة. أنتج األطفال 
صوراً مدهشة بالنسبة حلياة رحالة )نائم، يأكل، يشرب، 
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يلعب، يتكلم مع اآلخرين، يسأل، يشاهد، يتعب ...( تقول 
املعلمة: »لقد أدهشتني أفكار األطفال، فقد كنت أتخيل 
رأيت  لقد  عينات،  يأخذ  يرسم خريطة، يصور،  الرحالة 

الرحالة كآلة، بينما رآه األطفال كإنسان«.

باستكشاف شخصية  أطفالها  مع  ُقدماً  املعلمة  متضي 
الرحالة احلاضرة يف الصف، وهذه املرة يأتي االستكشاف 
من خالل كاميراته القابعة داخل احلقيبة، صورة متكررة 
الكاميرا، تساؤالت  ملدينة يشاهدها األطفال من خالل 
حول  معلمتهم  وبني  بينهم  تدور  وحتليالت  ومناقشات 
ما  وهذا  ملعرفتها،  فضولهم  يتزايد  التي  املدينة  هذه 
دفتر  ليجدوا  احلقيبة  داخل  من جديد  للبحث  يدفعهم 
مذكراته، وعلى صفحة من صفحاته كتب )أحب شاطئ 
الرحالة  غزة( فربط األطفال بني الكتابة والصورة. إذاً 
الذي يف قصتنا هو اآلن يف غزة، لقد كان يف غزة. ونحن 
املعلمة مع أطفالها  تعود  املزيد عنه،  إلى معرفة  نحتاج 
للحقيبة علّهم يجدون ما يساعدهم على ذلك، فيجدون 
»فالش«، وعندما فتحوها ليستكشفوا ما بداخلها وجدوا 

)فيديو(.

تتضمن  غزة،  مدينة  عن  مصوراً  فيلما  األطفال  شاهد 
وقرى  مدن  من  فيه  وما  غزة،  لقطاع  وصوراً  مناظر 
الفيديو  توقف  املعلمة  كانت  العرض  أثناء  ومخيمات. 
لتتحاور مع األطفال حول ما يشاهدونه، فيكتبون الكلمات 
التي ذكرت أو ظهرت على شكل كتابة، وما يعجزون عن 

قام  النهاية  ويف  رموز،  شكل  على  يرسمونه  كانوا  كتابته 
األطفال بقراءة ما كتبوه وعرضوا آرائهم على زمالئهم ثم 

ثبتوه على ورقة ملصقة على اجلدار.

بحث  وفتحتها،  املعلمة  أخذتها  خريطة،  احلقيبة  يف 
األطفال واملعلمة عن موقع غزة، وعندما وجدوه كتبوا يف 
موقعها كلمة )غزة(. الحظ األطفال على اخلريطة وجود 
مواقع ملدن ملونة )محددة باللون األحمر( ما أثار دهشتهم 
ودفعهم إلى التساؤل ثم التنبؤ )التوقع( بأن هذه قد تكون 
مواقع مدن يريد الرحالة زيارتها أو أنه قد سبق وزارها، 
هذا ما أخبروا به معلمتهم. األطفال ال يتعلمون حول املدن 
فقط، بل بدأوا يدركون مفهوم الرحالة، ومعنى قصته التي 

أصبحت مع الوقت قصتهم.

شخص  ألنه  الرحالة،  مسار  يحددوا  أن  املعلمة  تقترح 
منظم ويرحتل من مدينة إلى املدينة التي تليها، ومن غزة 
حددوا أنه سينطلق باجتاه خان يونس، ثم رفح وسيعود 
إلى عسقالن، ومنها إلى حيفا، وهكذا سوف يسافر باجتاه 
على اخلريطة،  يبنون خطوطاً  األطفال  شمال فلسطني. 
هي خطوط الوطن الذي بدأوا يتعرفون عليه بعيون رحالة 

يحب املدن ويستكشفها.

بأجسامهم  األطفال  غزة،  من  صوراً  الرحالة  جمع 
يجسدون تلك الصور، صور ثابتة جتسد احلياة يف غزة، 
ويسبحون،  يلعبون  لناس  صور  الصيد،  لعمليات  صور 
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آخرون يصلون، األطفال يستكشفون املدينة واحلياة فيها 
بناء على طبيعة املدينة وموقعها.

يونس،  خان  باجتاه  الرحالة،  مع  يرحتلون  األطفال 
مع  يقفون  مدينة  كل  ويف  وحيفا،  عسقالن  ثم  رفح،  ثم 
يجمعون  األطفال  اخلريطة.  على  يحددونها  معلمتهم، 
تثبتها  عليها،  ويتعرفون  بها  مدينة ميرون  كل  عن  صوراً 
عن  صور  معهم،  تناقشها  أن  بعد  السبورة  على  املعلمة 
مكونات املدينة، عماراتها، مساجدها، كنائسها، زراعتها 
يجسد  ثم  فيها.  املصانع  وعن  الزراعية،  وأراضيها 
األطفال بأجسادهم حياة الناس يف هذه األماكن، ميألون 
والصلوات  الصيد  وأعمال  الزراعية  باملهارات  األماكن 

واالحتفاالت.

على  يتقدمون  األطفال  كان  مرة  كل  يف  املعلمة:  تقول 
معرفتهم ووعيهم ليقدموا صوراً جديدة. تراهم يف مدينة 
القدس يجسدون األماكن املقدسة بأجسادهم ويخترعون 
املدينة.  بهم  فتعمر  فيها،  وللسياحة  القدس  ألهل  صوراً 
لقد رأى األطفال املدن كأناس، وعرفوا املدن بحياة الناس 
فكرة  عليهم  استحوذت  نابلس،  ففي  وبأنشطتهم.  فيها 
الكراج )موقف الباصات( وانخرطوا يف عمل صور ثابتة 
أناس  والصور،  األنشطة  عشرات  الباصات،  موقف  يف 
وبائعون  باالنتظار،  باصات  وسائقو  الباصات،  يصعدون 
يبيعون احللوى والترمس والكعك والبوظة واملشروبات ... 
الزجاج  مصنع  األطفال يف  عمل  فقد  اخلليل،  يف  أما   .
وبنوا صوراً عديدة لألنشطة فيه، ويف بيت حلم جسدوا 

الصالة بكل الديانات.

العباءة تستمر ويتعمق العمل فيها، متر املعلمة بأطفالها 
اخلريطة،  على  الرحلة  يرسمون  أخرى،  إلى  مدينة  من 
كتابتها،  وطريقة  أسماءها  األطفال  يعرف  املدن،  يعّينون 
يجمعون صوراً عن أمكنتها، يجسدون بأجسادهم صوراً 
جماًل  املذكرات  دفتر  يف  يكتبون  فيها،  احلياة  ألنشطة 
وفن  األماكن  يتعلمون  ويتعلمون؛  ومشاعر  وانطباعات 
العيش فيها، يتعلمون عبر األفعال التي يتخيلونها، يكتبون 

باجلسد والقلم واخليال معاً.

تقول املعلمة: »يف هذه الرحلة كنا منضي معاً نحو التعلّم، 
أعلم األطفال، وأتعلم منهم، أمسك بيدهم نحو املعرفة، 
فتشدني أيديهم بقوة إلى حيث يريدون، أفتح لهم نافذة، 

فيفتحون لي باباً أمضي معهم من خالله نحو تعلم لم أكن 
قد خططت له. هذا ما حدث متاماً عندما كنا نتسلسل 
برحلتنا مع الرحالة من مدينة إلى أخرى، حني فاجأتنا 
»جاءني  وخرائط:  صوراً  لنا  متد  وهي  بقولها  طفلة 
الرحالة وأعطاني هذه«. لقد حّضرت الطفلة مع والدتها 
مادة عن مدينة رام اهلل وعن بلدتها »بيت رميا«. الطفلة 
الرحلة،  توجيه  وأعادت  املسار  خطفت  اليوم  ذلك  يف 
وأفادت العباءة وأغنتها عندما حتدثت أمام زمالئها عن 
رام اهلل وبيت رميا. عرضت الصور، حددت املوقع، قدمت 
من  التعلم  وحتول  العباءة،  ومعها  بها  وانتقلت  املعرفة، 
الصف إلى البيوت. األطفال يبحثون يف بيوتهم ليعرضوا 
رحلة الرحالة يف الصف. وحتولت األمهات من مساعدات 
أطفالهن  مع  يحّضرن  معلمات  البيوت،  يف  معلمات  إلى 
مادة للعرض. » تطورت العباءة بتعدد الباحثني والباحثات، 
مادة جديدة  يوم نحضر  واملعلمات، فكل  األمهات  وتعدد 
وبطريقة وأسلوب جديدين، لتصبح العباءة مشروعاً تتعدد 

فيه طرائق التعلم، ويتنوع نتاجه.
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اكتملت اخلريطة من غزة إلى عكا، وعودة مرة أخرى إلى 
املدن،  بأقدم  األطفال  عرفها  التي  بأريحا  مروراً  النقب، 
للوسط ومدنه، وما فيها من حياة وأمكنة، عبروا  وعبوراً 
بحرفها  واحلياة  ومعنى،  كأرض  الوطن  ليتعلموا  املدن 
وفنونها. اكتملت الرحلة. لكن لدى الرحالة جتربة؛ جتربة 
مخزنة يف الصور والفيديوهات وخرائط وصور باألجساد 
والكلمات املكتوبة على ورق، ومخطوطة يف دفتر مذكرات. 
األطفال الذين رأوا الوطن بعيون الرحالة ورافقوه يف رحلته 
كمادة  إنتاجها  ويعيدون  الرحلة،  يوثقون  كموثقني  يعملون 
موثقة. األطفال واملعلمة يلعبون باملواد، ويعيدون تركيب ما 

عاشوا وما اختبروا من معارف، يعيدون تركيب العالم.

واخلرائط،  والكتابات  والكلمات  الصور  األطفال  يراجع 
يرون  أنهم  لو  كما  ومنخرطة  مندهشة  بوجوه  يتأملونها 
يف  التجربة  يف  منخرطون  األطفال  األولى،  للمرة  املواد 
»فريق  أنهم  لو  كما  اخليال  يف  ومنخرطون  املواد،  قراءة 
لتوثيق  الرحالة  بها  فوضهم  التي  املهمة  يقبلون  توثيق«، 

رحلته.

يف دور الفريق، يعود األطفال إلى املواد املبعثرة حول الرحلة، 
ويقومون بالبحث فيها وإعادة تصنيفها وتنظيمها، يفرزون 
ثم  املذكرات.  دفتر  وأوراق  والكتابات  واخلرائط  الصور 
الفريق إلى مجموعات؛ مجموعة ترتب املذكرات  ينقسم 
حسب اخلريطة ومسار الرحلة، ومجموعة تنسق الصور 
وتفرزها حسب الرحلة وحسب املدن، وفريق يصمم غالفاً 

خاصاً بالرحلة.

كل  قامت  املجموعات،  يف 
الرحلة  مبراجعة  مجموعة 
نظامها  بناء  وأعادت  كاملة، 
السياق  املدن، ويف هذا  حسب 
ومهارات  األطفال قدرات  تعلّم 
تفوق عمرهم من حيث الكتابة 
والتصنيف  والقراءة  والتعبير 
واالبتكار،  والتحليل  والترتيب 
وأنتجوا مادة على شكل كتاب، 

كتاب )مذكرات الرحالة(.

الفريق  وينتهي  الرحلة،  تنتهي 
الرحالة  مذكرات  كتاب  بإجناز 

الذي تضمن ثمانية عشر فصاًل، فصل لكل مدينة. ضم 
للحياة  ورسومات  صور  تسعة  إلى  ستة  من  فصل  كل 
كما  املدينة.  عن  ومرمزة  مكتوبة  ومعلومات  وأنشطتها، 
مدن  علية  منقوش  وغالف  خريطة  على  الكتاب  اشتمل 
فلسطني. أما على الغالف اخلارجي، فقد وضع األطفال 
وتوقيع  أصابعهم  بصمات  من  مكوناً  تشكيلياً  رسماً 

أسمائهم.

من دفرت المرب�ية
تتحدث املعلمة عن املشروع فتقول: »بدأت فكرة املشروع من 
رغبة عندي لتعليم األطفال عن املدن الفلسطينية وتراثها، 
وبخاصة  خاللها،  من  التعلم  ليتم  تراثية  أدوات  وجتميع 
أن  ففكرت  املقرر.  املنهج  وحدات  ضمن  يدخل  ذلك  أن 
يكون املتحف هو سياق جلمع هذه األغراض، لكن الفكرة 
من  اكتشفته  ما  يف ضوء  مختلفاً  منحى  وأخذت  تطورت 
نقص يف معرفة أطفالي بالوطن وخريطته ومدنه، مفهوم 
فلسطني ومدنها كان مبهماً عند األطفال، فانتقل املشروع 
من متحف ثابت إلى رحلة متحركة يف فلسطني ومدنها، 

رحلة بحث عن احلياة وليس عن التراث فقط.

املنهاج  حد  املشروع  هذا  عبر  أطفالي  مع  جتاوزت  لقد 
كنت  بكثير مما  أكثر  واملعرفة  التعلم  من  املقرر، وحققنا 
أتوقع، ففي اللحظة التي قبض األطفال فيها على العباءة، 
بدأ التعلم الذاتي يحدث، لقد قبض األطفال على تعلمهم 
وبدأوا يأخذون دور املعلمة، وأظهروا قدرة فائقة يف حتويل 
إحساسهم  تطور  مع  حتقق  ذلك  كل  واقع.  إلى  اخليال 
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بذاتهم وثقتهم بها.

وتقود  تشرح  كانت  معلمة  من  مع مشروعي  لقد حتولت 
وتعطي املعلومات وتصحح وتقيم وتأمر وتقف أمام الصف، 
إلى معلمة تقف يف طرف الدائرة تسمع وحتاور وال يهمها 
أين جتلس ما دام الصف يعلّم ويتعلم كوحدة واحدة. لقد 
مشروعي  يف  اخلبير  عباءة  منهجية  تطبيق  عبر  جنحت 
من إثارة الدهشة لدى مديرتي يف الروضة، التي رأت أن 
األطفال تعلموا بجوار املنهاج قيماً انعكست على سلوكهم؛ 
باآلخرين،  والتفكير  الغير،  مساعدة  وواجب  كاملسؤولية، 
وأن مساعدة اآلخرين هي مسؤولية جماعية. لقد قيل عن 
املشروع الكثير، وأهم ما سمعته كان من األمهات، أم تقول 
ابني أصبح يتخيل، وأخرى تقول أول مرة يحدث هذا، إنها 
املرة األولى التي أشارك فيها املعلمة داخل الصف بتعليم 
األمهات  املشروع  لقد شجع  مشروع.  معلم يف  أنا  ابني، 
على عرض املشاركة يف أنشطة املدرسة، وكذلك أنشطة 
ان، وشجع إدارة املدرسة على  مؤسسة عبد احملسن القطَّ
نفذ  دراسي  يوم  يف  الطالب  ذوي  على  املشروع  عرض 

داخل املدرسة.

إلى صور املشروع ومنتجاته بحب،  أنظر  لقد كنت دوماً 
أرى ما حتقق والفرق الذي حدث لي ولألطفال، فتزداد 
تلك  العباءة،  على  املعلمات  من  غيري  تدريب  يف  رغبتي 
وكانت  البدايات،  يف  قلقي  مصدر  كانت  التي  املنهجية 
بالنسبة لي )مفاهيم صعبة( فكرة جديدة وغريبة، إذ كنت 
بعد كل لقاء أعود إلى البيت خائفة أبحث عن املوضوع، 
وأقرأ وال أجد ما يزيد معرفتي، ولكني ال أرتد، وأذهب 
إلى »القطان« للقاء الذي يليه، ملاذا؟ ألني كنت أعتقد أنني 
لها حتقق عندما  لكن فهمي  القادم،  اللقاء  سأفهمها يف 
انخرطت مع طالبي يف تطبيقها، وها أنا اليوم أعيد كتابة 
مخيلتي  حركت  التجربة  إن  القول  وأستطيع  التجربة، 
ووعيي، وعلمتني أن ال ألقن األطفال، بل أن أبحث عما 
لذلك  واخلطأ،  بالصح  أنشغل  أن  دون  خيالهم  يحرك 
عندما سألتني إحدى املعلمات كيف أعلم أطفالي حرف 
السني )س(، قلت لها لكي تعليمهم اذهبي معهم إلى الغابة، 
إلى النهر، واجعليهم يصطادون سمكة، وعندما يحتاجون 

إلى كتابة اسم صيدهم، سيتعلمون حرف السني.

مدرسة نور الهدى التطبيقية - بيتونيا




