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المشروع في صورة

صور مختلفة ألطفال من العالم، تعرض وضعيات متعددة للمعاناة والفقر واالحتياج، صور ألطفال مختلفني يف اللون 
واملالمح، لكن توحدهم املعاناة، يقف أمام هذه الصور أطفال بعمر اخلمس سنوات مذهولني متسائلني: ملاذا يبدو 
هؤالء األطفال هكذا؟ يقرر كل طفل أن يقدم هدية ألحد هؤالء األطفال يسعده بها، ماذا ميكن أن تكون هذه الهدية؟ 

وكيف ميكن إرسالها إليه؟

اللوثرية، وذلك ضمن  الرجاء اإلجنيلية  الناطور مع أطفالها يف روضة  املربية جولي  الذي نفذته  هذا هو املشروع 
برنامج التكون املهني ملربيات الطفولة يف مؤسسة عبد احملسن القطان.

»في حضرة سانتا كلوز«
أول تجربة في تطوري 
كمعلمة

جولي الناطور

المشروع سياق للتعلم والت�أمل
وضعتها  صورة  عن  متسائلني  دائرة  يف  يجلسون  أطفال 
املعلمة يف منتصف دائرتهم، ينظرون إليها مراراً، يركزون 
الذي  الشخص  يرتديها  التي  املالبس  على  الشكل،  على 
يظهر يف الصورة. تتساءل املعلمة من هذا؟ فيبدأ األطفال 
بالكالم، هذا سانتا كلوز )بابا نويل( يوزع الهدايا. املعلمة 
على قصة حول  معاً  نعمل  أن  ترغبون يف  »هل  تسألهم: 
هذا املوضوع؟ من هنا بدأ املشروع وبدأت قصته، من هنا 

انطلقت الرحلة )رحلتنا( نحو تعلم واسع.

تنتقل املعلمة معهم لتسألهم عن نوع الهدايا التي يحصلون 
األطفال:  رد  كلوز؟  سانتا  من  أو  اآلخرين  من  عليها 

األطفال:  مخاطبة  املعلمة  تساءلت  مالبس«،  »ألعاب، 
إذا أردمت تقدمي هدية لشخص ما، ماذا ميكن أن تكون؟ 
وزعت املعلمة أوراقاً بيضاء على األطفال، وطلبت من كل 
طفل أن يقوم برسم هدية يريد أن يهديها ألحدهم، وعند 
االنتهاء من الرسم، طلبت أن يضع كل واحد منهم رمزاً 
على ورقته، ومن ثم يقوم بعرضها على زمالئه، وتعليقها 

على احلائط.

على  املعلمة  وضعت  لالستراحة،  األطفال  خرج  عندما 
كرسي كل طفل من أطفالها صورة لطفل مبالمح خاصة، 
صعبة  وظروفاً  خاصة  احتياجات  أو  ما  مشاعر  تعكس 
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تفاجأوا  األطفال  عودة  وعند  حياتهم.  يف  منها  يعانون 
من  حول  والسؤال  بتأملها،  وبدأوا  الصور،  تلك  بوجود 
يكون هؤالء؟ مباذا يشعرون؟ وملاذا؟ ملاذا مالبسهم هكذا؟ 
ثم طلبت من كل  الصور مع أطفالها،  املعلمة  استكشفت 
طفل أن يرسم هدية أخرى، ولكن هذه املرة للطفل الذي 
يف الصورة املوجودة على مقعده، وأن يختار رمزاً جديداً 

يضعه على الهدية بحيث يكون مختلفاً عن الرمز األول.

تقول املعلمة: »طلبت من األطفال أن يرسموا مرة أخرى 
يف  الحظت  ألنني  جديداً،  رمزاً  عليها  ويضعوا  الهدايا، 
وأنهم  متشابهاً،  كان  للرموز  اختيارهم  أن  األولى  املرة 
تأثروا ببعضهم البعض، وقلدوا ما رسمه اآلخرون. املهمة 
وما فيها من إنتاج رموز جديدة وضعتهم أمام حتدٍّ جديد 
رموز  برسم  أخرى  مرة  فالطلب  مختلفة.  رموز  باختيار 
جديدة، لكن مختلفة عن الرموز السابقة، خلق حتدياً لدى 
األطفال، ولكنه أيضاً مكنهم من إنتاج رموز جديدة، وكذلك 
مهمة رسم الهدايا، فقد كانت يف غاية األهمية، فالهدايا 
يف املرة األولى ارتبطت بشخصيات األطفال واحتياجاتهم 
وعبرت عنها، أما يف املرة الثانية، فقد عّبرت عن رغبة 
األطفال بتأمني احتياجات أطفال آخرين لم يسبق لهم أن 

تعرفوا عليهم، ولكنهم استطاعوا أن يشعروا بهم«.

بتهيئة  املعلمة  بدأت  عنها،  واحلديث  الصور  رسم  بعد 
األطفال لتشكيل فريق، فقالت لهم: هل حتبون أن نساعد 
تشّجع  األطفال؟  هؤالء  إلى  الهدايا  نقل  يف  كلوز  سانتا 
األطفال للفكرة، وبدأت املعلمة بتأطيرهم كفريق مساعد 
لسانتا كلوز يف نقل الهدايا، حيث بدأت مبخاطبتهم قائلة: 
»لو تخيلنا هذا املكان هو املكتب؛ مكتب الفريق الذي سنلعب 
دوره يف قصتنا، الفريق الذي يساعد سانتا كلوز يف توزيع 
الهدايا وإيصالها لألطفال الذين رأينا صورهم يف القصة، 
لها يف  الفريق  التي سيحتاج  واألدوات  ما هي األغراض 
العديد من األدوات واألغراض،  املكاتب؟«. ذكر األطفال 
فيما  املعلمة  عليهم  وزعتها  التي  األوراق  على  ورسموها 
بعد، وطلبت أن يضع كل منهم الغرض يف املكان الذي يراه 
مناسباً داخل املكتب، ومن ثم أن يتخيل واحداً من أعضاء 
الفريق متواجداً داخل املكتب، ويستخدم غرضاً من هذه 
الصورة  خالل  من  وجتسيده  ما،  بعمل  ويقوم  األغراض 
الثابتة. استنطقت املعلمة الصور التي جسدها األطفال، 

واستكشفت معهم األعمال التي ميارسونها يف املكتب.

تقول املعلمة: »عرضت على األطفال مجدداً الصور نفسها 
التي وضعتها سابقاً على مقاعدهم، لكن هذه املرة أضفت 
رمزاً على كل صورة، وكنت قد قمت مسبقاً برسم خريطة 
ووضعت عليها الرموز نفسها التي وضعتها على الصور، 
على  معه  التي  الصورة  يضع  أن  طفل  كل  من  وطلبت 
اخلريطة يف املكان الذي يحمل الرمز نفسه املوجود على 
التركيز  لتطوير  قوياً  دافعاً  املهمة  هذه  فكانت  الصورة، 
واملالحظة لدى األطفال، وعملت على تطوير قدراتهم يف 

املالحظة والتمييز واملطابقة«.

تابعت املعلمة بوضع خريطة يف وسط غرفة الصف، ومت 
الهدية،  إليصال  إليه  الذهاب  سيتم  مكان  أول  حتديد 
إليه. عبر هذه  للوصول  املناسبة  املواصالت  نوع  وكذلك 
التجربة، حدث تعلم مرتبط يف التفاصيل، فقد حدد موقع 
التي يجب على الفريق  النقل  الهدايا نوع وسيلة  توصيل 
استخدامها إلجناز املهمة تباعاً، ويف كل مرة، كانت املعلمة 
بطرق  معهم  النقل  وسيلة  بناء  على  األطفال  مع  تعمل 
مختلفة، منها التجسيد مبوجودات الغرفة الصفية، ومنها 
فعندما  وسيلة،  كل  ومكونات  محتويات  وحتديد  الرسم، 
كان الفريق بصدد إيصال الهدية لطفل يسكن يف جزيرة، 
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عملت املعلمة مع األطفال على رسم سفينة كبيرة كوسيلة 
السفينة  األطفال  فأثث  هناك،  إلى  للذهاب  مناسبة 
السالمة  شروط  وتوفر  جاهزيتها  من  وتأكدوا  بالرسم، 

قبل أن يركبوها ويضعوا حزام األمان.

ومن خالل الصورة الثابتة، جسد األطفال األعمال التي 
عندما  بدقة  ووصفوها  السفينة،  ظهر  على  ميارسونها 
ووصفوا  الثابتة،  الصور  داخل  يف  وهم  استنطاقهم  مت 
وصل  وعندما  السفينة،  يف  اإلبحار  أثناء  يشاهدونه  ما 
الفريق إلى اجلزيرة، قرروا وضع الهدايا خلف الباب، ودق 
يروا كيف سيكون رد فعل هؤالء  اجلرس واالختباء لكي 
ذلك،  بعد  اإلحراج.  إلى  يعرضوهم  ال  وحتى  األطفال، 
نفسه مكان هؤالء  يتخيل  أن  املعلمة من كل طفل  طلبت 
األطفال، ويقوم بعمل صورة ثابته حلظة استالمه الهدية.

مستخدمني  األطفال  على  الهدايا  الفريق  وزع  أن  بعد 
املعلمة  نقلت  الكثير،  عنها  تعلموا  متعددة  نقل  وسائل 
العباءة معهم مستكملة عناصرها ملرحلة متقدمة، ففي يوم 
دخل األطفال غرفة الصف ليجدوا ورقة مظهرها غريب 
موجودة على الطاولة وسط الصف، فبدأ األطفال بالنظر 

فقامت  فيها،  املكتوب  ملعرفة  ورغبة  وكلهم فضول  إليها، 
املعلمة بقراءة الرسالة، التي كانت من أب مسجون، قضى 
وقتاً طوياًل وهو يِعد بهدية خاصة البنته ليوم ميالدها، 
فغدت حتفة تليق بها، وهو يبحث عن أشخاص مختصني 
فهو  البنته،  الهدية  إيصال  يف  ملساعدته  الهدايا  نقل  يف 
خائف على الهدية، ويريد ممن سينقلها أن يحافظ عليها 
نقل  يف  الفريق  عمل  عن  سمع  قد  وأنه  قيمتها،  ويقدر 

الهدايا، ويريد أن يساعده يف نقل الهدية البنته.

صمتت املعلمة قلياًل بعد أن قرأت الرسالة، ثم خاطبت 
األطفال، ماذا فهمتم من هذه الرسالة؟ بدأ األطفال بذكر 
الذي  والتركيز  االنتباه  مدى  اتضح  وهنا  فيها،  ورد  ما 
تعامل به األطفال مع هذه الرسالة، لم يتركوا معلومة إال 
وذكروها، وركزوا على أن األب يريد أن يرسل هدية البنته 
وبأنه يف السجن، فسألتهم املعلمة: هل هذا ضمن شغلنا؟ 
هديته؟  نقل  تريدون  هل  املعلمة:  فقالت  نعم.  فقالوا: 
السجن  إلى  الذهاب  ذلك، وقرروا  فأجمع األطفال على 
االتصال  طريق  عن  بذلك  األب  وبلّغوا  الهدية،  إلحضار 
الهاتفي، وهكذا تعلم األطفال عن وسائل االتصال بينما 
أن  اتفقوا  التي  اجلديدة  مهمتهم  لقبول  يستعدون  هم 
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إجنازها يحتاج إلى طائرة للوصول إلى السجن الذي يوجد 
الطائرة  معلمتهم  مع  األطفال  وبنى  مرتفعة.  منطقة  يف 
التي ستقلهم إلى موقع السجن، جهزوا كل األدوات التي 
يحتاجون إليها داخل الطائرة، وانطلقوا عندما استكملوا 
الهدية،  ليحضروا  الطائرة  داخل  السالمة  إجراءات 
وعندما وصلوا عند األب، طلبت املعلمة من كل طفل أن 

يرسم التحفة كما يتخيلها.

أجرته  هاتفياً  اتصاالً  الفريق  تلّقى  اإلثناء،  هذه  يف 
يقوم  التي  باألشياء  تهتم  مؤسسة  من  دور(  يف  )املعلمة 
يحكي  متحف  عمل  أجل  من  وجتمعها  السجناء،  بعملها 
قصة هؤالء املعتقلني، ويوثق حلظاتهم داخل السجن من 
خالل أعمالهم، حتى يصل صوتهم إلى العالم ويساعدهم. 
فريق  أوكل  قد  السجناء  أحد  أن  املؤسسة  ولقد سمعت 
أن  يريدون  املؤسسة  بنقل حتفة، وهم يف هذه  املساعدة 
يحصلوا على التحفة ليضعوها يف متحفهم فيراها أكبر 
املكاملة، كان األطفال يصغون  أثناء  عدد من األشخاص. 
بصمت وذهول دفعا املعلمة إلى كسره من خالل سؤالهم 

عن رأيهم بطلب املؤسسة.

ملا  كبيراً  وإدراكاً  واضحاً  فهماً  عكسوا  الذين  األطفال 
يدور احلديث عنه انقسموا إلى قسمني، منهم من يريد 
إعطاء التحفة للمؤسسة، واآلخر لالبنة )وكان هذا القسم 

فريق  وكل  األطفال(،  أغلبية  ميثل 
املعلمة  برر موقفه، فجعلتهم  منهم 
يقفون يف صفني متقابلني، وطلبت 
إقناع  يحاول  أن  األقل  القسم  من 
فشلوا  لكنهم  برأيه،  اآلخر  الفريق 
الفريق  قرر  لذلك  إقناعهم،  يف 
التحفة  يبعث  أن  األغلبية  بحكم 

لالبنة.

اجلزء  هذا  يف  األطفال  تعلم  لقد 
من العباءة الكثير من فنون احلوار 
يعرضون  كيف  تعلموا  والنقاش، 
يقدمون  وكيف  اآلخر،  على  رأيهم 
احلجج إلقناع اآلخرين برأيهم دون 
تعلموا  كما  عليهم،  فرضه  محاولة 
وكيف  اآلخر،  يحترمون  كيف 
باألغلبية.  قراراً  بالنهاية  يتخذون 

بدميقراطية  للتعامل  أساساً  التجربة  فيهم  غرست  لقد 
مع قراراتهم داخل الصف وانطالقاً منه للحياة الواسعة.

من دفرت المرب�ية
رشحتني املدرسة التي أعمل فيها لالنضمام إلى برنامج 
التكون املهني ملربيات األطفال يف مؤسسة عبد احملسن 
لي  ولم يسبق  التدريس،  األولى يف  القطان، فهذه سنتي 
األطفال،  عالم  أحب  أني  مع  األطفال،  مع  تعاملت  أن 
وظيفتي  لترك  دفعني  ما  وذلك  معهم،  التعامل  وأحب 
التي عملت بها ملدة عام ونصف يف أحد البنوك، والتوجه 
البستان، حيث  التدريس. مسيرتي بدأت مع أطفال  إلى 
أشعر  كنت  بالبكاء،  وقتهم  معظم  يقضون  األطفال  كان 
باالرتباك واحليرة، ماذا أفعل معهم؟ كيف أعاملهم؟ إنها 
املرة األولى التي أكون معهم وحدي، ال معرفة وال خبرة 
تقدمه  كانت  وما  فقط،  التعليمات  إلى  فاستندت  لدي، 
التعامل مع  لي املشرفة من مساندة ومساعدة يف كيفية 
املدرسة،  تنتهجها  التي  بالطريقة  وتدريسهم  األطفال 
الستنتاج  األطفال  مع  والعمل  التجريب  على  تقوم  التي 
كمبتدئة،  كنت،  لقد  مبعارفهم،  ودمجه  وجتريبه  التعلم 
أرى أن هذا األسلوب مفيد جداً، ويستجيب له األطفال 
وينسجمون يف التعلم من خالله، ولكن كنت أالحظ، أيضاً، 
أن هذا ال يدوم طوياًل، فاندماج األطفال وانسجامهم ال 

يستمر ألكثر من 15 دقيقة.
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عندما بدأت جتربتي يف برنامج التكون املهني بدأت أتعلم 
بطريقة مختلفة، فتحت آفاقاً واسعة أمامي، ويف الوقت 
نفسه أشعرتني بفجوة كبيرة بني ما بدأت به يف املدرسة، 
وبني ما أمر به اآلن، طريقة التعلم مختلفة كلياً، وجديدة 
متاماً، أصبحت أشعر معها بحب أكبر لألطفال وانطالق 
بحرية نحو األمام، ساعدتني كثيراً يف التعامل مع أطفالي 
داخل الصف، وأصبحت قادرة على جذب انتباههم آلخر 
احلصة، وإبقائهم يف حالة انشغال كامل، من خالل القيام 
مبهام متعددة يتم تنفيذها ضمن العباءة، لم أعد أعاني من 
الفوضى داخل الصف، فأكثر األطفال إزعاجاً اندمجوا، 
لقد ساعدت األطفال وأصبحت أنا نفسي أفكر بطريقة 
مختلفة خارجة عن النمطية والتكرار، بدأت أبتكر طرقاً 
وأفكاراً جديدة للتعامل مع األطفال، بت أحب عملي أكثر، 
البنك  يف  العمل  تركت  عندما  أخطئ  لم  أنني  وأيقنت 

ودخلت إلى هذا العالم.

عندما أتذكر بدايات العمل على هذا املشروع، أتذكر كل 
ما كان لدي من خوف وقلق بأن أفقد السيطرة والقدرة 
وتطبيقه  ناجح  أو طريقة عمل مخطط  التخطيط،  على 
مع األطفال، لقد كانت لدي فكرة أن األطفال الصغار ال 
يساعدوني  ولن  محدودة،  معارفهم  وأن  الكثير،  يعرفون 
يف إجناز مخططي، ولكني اكتشفت أن التخطيط ممكن، 
أن  واكتشفت  املراحل،  املؤسسة مستمر يف كل  وأن دعم 
بعيدة  أماكن  إلى  أخذنا  على  القدرة  عندهم  األطفال 
رغم  جداً  الواسع  بخيالهم  وامللل  الروتني  عن  البعد  كل 
جتربتهم البسيطة يف احلياة، وهذا جعلني أقدر األطفال، 

وأتأنى قبل أن أصدر أي تعميمات.

أجل  من  جاء  الذي  املشروع  هذا  مع  كثيراً  تغيرت  لقد 
املقرر،  املنهاج  مع  متاشياً  املوصالت  عن  األطفال  تعليم 
لكنه حقق ما هو أبعد من ذلك، سواء يف اجلانب املعريف 
أو القيمي. لقد تعلم األطفال الكثير من املفاهيم والقيم، 
مشاعرهم  وتبلورت  ووظيفته،  الترميز  أهمية  تعلموا 
وعدم  القرار،  واّتخاذ  احلوار  على  وقدرتهم  اإلنسانية، 

فرض الرأي، واحترام الدور، واملشاركة.

لقد كان هذا املشروع بالنسبة لي أكثر من رائع، واآلن وأنا 
أكتب عن جتربتي، أشعر بأنني أجنزت شيئاً كبيراً ومميزاً 
جتربتي  لي،  اإلجناز  هذا  شديد،  بفخر  فأشعر  وقوياً، 
تطوري  مدى  وأقيس  دوماً  إليها  سأعود  التي  األولى 

كمعلمة بناء عليها، ويف كل عودة، سوف أتذكر ألي حد كان 
االستمرار.  إلى  ما سيدفعني  وهذا  مبسوطني،  األطفال 
كل التفاصيل حتضرني اآلن وأنا أكتب التجربة، ليس ما 
حدث داخل الصف فحسب، بل األثر الذي تركته العباءة 
اللواتي طلبت إحداهن أن أعطي أطفالها  على زميالتي 
حصة وأعلمها ما تعلمت بعدما رأت طريقتي مع األطفال، 

وما حققته من تشويق وانضباط لديهم.

مع  بدايتي  منذ  »القطان«  مع  بدأت  بأنني  سعيدة  إنني 
لدى  رأيته  الذي  امللل  ذاك  أعيش  لن  ألنني  التعليم، 
التعليم  طويلة يف ممارسة  فترة  اللواتي قضني  املعلمات 
املستقبلية  رسمت خطواتي  البداية  هذه  وألن  التقليدي، 

وجعلتها خطوات واثقة وجريئة.
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