
237 رؤى تربوية - العددان 60-59

المشروع في صورة

أطفال يتحلّقون يف دائرة حول سجادة منثور عليها عيدان كبريت، تشدهم تلك األعواد وتدخلهم يف حالة من 
الصمت والتأمل، يرحتلون بعدها الستكشاف عالم كبير وواسع مبظاهره املناخية وتقلباته الفصلية، فيعيدون 
رسم األمل للباحثني عن حياتهم حتت الثلوج. األطفال بدهشتهم وجهدهم ومثابرتهم منحوا ما يف قلوبهم 
للعالم ليعيدوا له نبضه. هذا ما سعت إليه املعلمة تغريد موقدي مع أطفالها يف روضة الزيتونة اخلضراء، 
عبر تطبيق منهجية عباءة اخلبير من خالل مشروعها “بائعة الكبريت”، الذي تنفذه ضمن برنامج التكون 

املهني ملربيات األطفال يف مؤسسة عبد احملسن القطان.

»كربيت في الثلج«
حينما أعدنا سرد القصة

تغريد موقدي

المشروع سياق للتعلم والت�أمل 
األطفال  مرأى  على  الكبريت  من  أعواداً  املعلمة  تعرض 
وتتساءل: ما هذه؟ ملا هي هنا؟ وبعد أن تستمع لألطفال 
فيما  تتساءل:  ثمة  القصة.  بداية  ستكون  بأنها  تخبرهم 
تُستعَمل عيدان الكبريت هذه؟ يبدأ األطفال يف استكشاف 
ثم  يطرحون،  ملا  باهتمام  تستمع  واملعلمة  استخداماتها 
باليد(،  )رسمت  الكبريت  لبائعة  صورة  عليهم  تعرض 
األطفال يالحظون الصورة، يالحظون املالبس، ويربطون 
الصورة بالقصة، ويتحدثون حول ما ترتدي قائلني: إنها 
بالبرد، أشعلت عود كبريت  تلبس مالبس خفيفة، تشعر 

كي تشعر بالدفء ... .

على رول ورق مفرود، تقرر املعلمة مع أطفالها رسم بيت 
تتضح  وعندما  البيت،  يصفون  األطفال  الكبريت.  بائعة 

الفكرة يتبرع طفل برسم فكرة زمالئه، وهكذا يظهر لنا 
بيت مربع الشكل عليه مثلث ويخرج منه عامود الدخان، 
ونوافذ. وعلى باقي الرول يقرر األطفال  ويتضمن أبواباً 
رسم املدينة، فقام كل طفل برسم بيت من بيوت املدينة، 

طفلة أطلقت على بيتها اسم »بيت بائعة البيض«.

بائعة  بيت  »كانت مرحلة رسم  دفترها:  املعلمة يف  تكتب 
قبل  من  والتنفيذ  بالتفكير  مشاركة  مرحلة  الكبريت، 
األطفال، كما إنها اشتملت على مجاالت تعلّم متنوعة، فها 
ويجسدون  الهندسية  األشكال  عن  يتعلمون  األطفال  هم 
وجودها يف البيئة التي يعيشون فيها، فيظهر املثلث واملربع 
وكذلك املستطيل بأشكال البيوت. كما استخدم األطفال 
اللغة عندما أعرب أحدهم عن رغبته بكتابة اسمه على 
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على  أسماءهم  األطفال  كل  فكتب  رسمه،  الذي  املنزل 
طفل  فرسم  الواقعية،  حياتهم  بالرسم  وحاكوا  املنازل، 
ورسمت طفلة  يسكنه،  الذي  منزله  يشابه تصميم  منزالً 
والعائلة،  املنزل  التعلم  مجاالت  طالت  كذلك  مسجداً، 
املدينة والقرية، مفهوم قريب وبعيد، كبير وصغير، إضافة 

إلى ربط العدد باملعدود.

الشتاء،  فصل  يف  تدور  القصة  أحداث  أن  املعلمة  تتابع 
الثلوج،  املطر،  الشتاء:  ألحوال  والصف  األطفال  تاركة 
هذه  األطفال  يجسد   ... الرعد  البرق،  البرد،  احلرارة، 
الظواهر بالرسم على الورقة حول املدينة مطر، غيوم ... 

يرسمون ويصفون بالكالم ما رسموا.

تدخل املعلمة يف دور بائعة الكبريت وهي تخرج من منزلها 
يف جو مثلج شديد البرودة، مرتدية مالبس خفيفة وتشعر 
يفقدها  مما  قدمها  وتعلق  الثلج  على  فتسقط  بالبرد، 
الكبريت، فتبتل وتصبح غير  حذاءها، وتقع منها عيدان 
يشاهد  املنزل.  إلى  بها  وتعود  جتمعها  لالشتعال،  قابلة 
األطفال املشهد الذي أدته املعلمة ويقابلونه بالضحك، ثم 
ما لبثوا أن انسجموا واختلفت نظراتهم وتعابير وجوههم 
بائعة  شعور  كان  كيف  أمامهم:  املعلمة  تساءلت  عندما 

الكبريت عندما خرجت من املنزل؟

سارعوا باحلديث عن ذلك وقالوا إنها كانت تشعر بالبرد، 
ووصفوا ما تعرضت له. استمرت 
األطفال  مع  تستكشف  املعلمة 
يف  املنزل  من  خروجها  دوافع 
حتى  حتتاج  ماذا  اجلو،  هذا 
الكبريت  لبيع  الذهاب  تستطيع 
»نعطيها  أجابوا:  املدينة؟  يف 
لن  املعلمة:  فردت  مصاري«، 
بارد،  اجلو  ألن  منها،  تستفيد 
ولن تستطيع اخلروج من املنزل. 
ثقيلة  مالبس  نعطيها  فقالوا 
البرد. فبدأت  حتى حتميها من 
املعلمة تسأل األطفال عن نوعية 
بائعة  حتتاجها  التي  املالبس 
اخلروج  من  لتتمّكن  الكبريت 
د  عَدّ بالبرد.  تشعر  أن  دون 
األطفال املالبس واألدوات التي 

ال بد من توفيرها لبائعة الكبريت حتى حتميها من البرد 
)قفازات، جاكيت ثقيل، قبعة، حذاء زالجات، لفحة، ثوب، 

عصا(.

انتقل األطفال إلى جتربة يوم من أيام بائعة الكبريت من 
حلظة خروجها من املنزل حتى وصولها إلى املدينة وهي 
تبيع الكبريت، ومت جتسيده بصورة ثابتة، ثم مشهد يصور 
حلظات يف يوم بائعة الكبريت، عكس من خالله األطفال 
مشاهداتهم حول الباعة، ورددوا بعضاً من عباراتهم التي 

تساعدهم على تصريف بضائعهم.

بائعة  وقوع  إلى حلظة  أخرى  مرة  األطفال  املعلمة  تعيد 
الكبريت على الثلج وعودتها إلى املنزل، تستقصي معهم 
وما  الكبريت  أعواد  على  وتركز  حدث  ما  أخرى  مرة 
تعرضت له، وتنتقل معهم إلى التعلم عبر البحث والتجريب، 
حيث تتمحور إجابات األطفال حول عدم قابلية األعواد 
دفع  سبباً  كان  ذلك  وأن  للبلل،  تعرضت  ألنها  لالشتعال 
إلى  التوجه  وعدم  املنزل  إلى  العودة  إلى  الكبريت  بائعة 
املدينة، من هنا قادت املعلمة األطفال إلى التجربة والتعلم 
عبر املالحظة للبحث عن طريق ملساعدة بائعة الكبريت، 
التي متّكن من  الطرق  أفضل  بالبحث عن  فقامت معهم 
تغليف  بتجربة  فقاموا  البلل،  من  الكبريت  أعواد  حماية 
املاء،  من  وعاء  على  التجربة  واشتملت  الكبريت،  عيدان 
وورق أبيض، وجريدة، وكيس بالستك، وقطعة قماش، مت 
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تغليف عيدان الكبريت بهذه املواد، ووضعها يف املاء، ومن 
ثم محاولة إشعالها، وكانت النتيجة التي شاهدها األطفال 
أن العيدان لم تشتعل إال تلك التي مت تغليفها بالبالستيك، 
املاء  وصول  متنع  عازلة  مادة  البالستيك  أن  فاستنتجوا 
للكبريت فتحفظها، وبذلك تكون هي املادة املناسبة كي يتم 
تغليف عيدان الكبريت بها كي تبقى صاحلة لالستعمال.

بعد ذلك تنتقل املعلمة إلى استخدامات الكبريت، وتتساءل: 
يشتري  وملاذا  الكبريت؟  تبيع  الطفلة  كانت  ملاذا  برأيكم، 
الناس أعواد الكبريت؟ تتنوع إجابات األطفال؛ فمنهم من 
تعليل  يستفيض يف  ومنهم من  الطفلة،  يركز على حاجة 
حاجة السكان للكبريت، وهنا قسمت املعلمة األطفال إلى 
مجموعات للتعرف على وسائل التدفئة واإلنارة والطهي 
عملت  فمجموعة  احلديثة،  بالوسائل  ومقارنتها  قدمياً، 
على وسائل التدفئة، ومجموعة عملت على وسائل اإلنارة، 
واملجموعة األخيرة عملت على وسائل الطهي، وكان على 
املعلمة  التي حضرتها  كل مجموعة أن تختار من الصور 
ما يناسب ما تعمل عليه من وسائل قدمية، وبعد ذلك مت 
وضع الوسائل احلديثة على لوحة موجودة على اجلدار يف 

غرفة الصف.

مجموعة من األطفال لم متيز القدمي من احلديث، ولكن 
الصور،  إلى  النظر  إعادة  املعلمة  منهم  طلبت  عندما 
والسؤال حول الشيء الذي تعمل به هذه الوسيلة، كانت 
اإلجابة بالكهرباء. فبينت لهم املعلمة أن الكهرباء لم تكن 
الوقت  من  أنها  األطفال  فأدرك  الوقت،  ذاك  مكتشفة 
من  االنتهاء  بعد  أخرى.  صورة  اختيار  فتم  احلديث، 
تصنيف الصور، طلبت املعلمة من األطفال تخيل أنفسهم 
وسيلة  إشعال  يحاول  بيته  يف  واحد  وكل  املدينة،  سكان 
يختار  منهم  كل  وبدأ  الدور،  يف  األطفال  دخل  التدفئة، 
الزاوية التي تناسبه، وأخذ علبة كبريت ليشعل التدفئة، 
الكبريت  علب  فتحوا  عندما  لهم  كبيرة  مفاجأة  كانت 
ووجدوها فارغة، حيث كانت املعلمة قد تعمدت إفراغها. 
يف هذه اللحظة، عّبر سكان املدينة عن حالتهم الشعورية 
وآخر  حزيناً،  بعضهم  فظهر  الثابتة،  الصورة  خالل  من 
يشعر بالبرد، وآخرون جسدوا الظلمة ببحثهم عن وسيلة 

إلنارة بيوتهم وتدفئتها.

تخيل األطفال املدينة وهي معتمة، ال ضوء فيها وال دفء. 
األمهات ال يستطعن إشعال التدفئة أو طهي الطعام. عكس 

األطفال شعور أهل املدينة أيضاً، بصور ثابتة أظهروا من 
والوقوع  الرؤية،  وعدم  واجلوع،  والبرد،  اخلوف،  خاللها 
واضح  بشكل  وظاهراً  عالياً  التوتر  كان   ... األرض  على 

على سكان املدينة، الذين أخذوا يبحثون عن حلول.

خرجت املعلمة باألطفال من الدور، وبدأت تثير التساؤالت 
شراء  فكرة  األطفال  اقترح  املدينة.  أهل  سيفعله  عما 
بأن ما  املعلمة ذكرتهم  لكن  الكبريت،  بائعة  الكبريت من 
فاقترح  الثلج،  على  وقعت  عندما  تبلل  كبريت  من  لديها 
األطفال أن يذهبوا لبائعة الكبريت ويساعدوها يف صنع 
عيدان كبريت جديدة، وتغليفها بالبالستيك حتى ال تبتل. 
صنع األطفال عيدان الكبريت من امللتينة وعيدان اخلشب، 
عملوا بشكل جماعي ورتبوا العيدان بشكل جميل، وقارنوا 
بني األعداد ليضمنوا أن تكون العبوات متساوية، وبذلك 
تعلموا املقارنة، والعدد األكبر، واألصغر. وأصبحوا فريق 

صانعي أعواد الكبريت.
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األطفال  مع  املعلمة  تعود  الدور،  خارج  ومن  أخرى  مرة 
نرسم  بعض  مع  »خلينا  قائلة:  وتخاطبهم  القصة،  إلى 
األطفال  يبدأ  فيها«.  مررنا  التي  أحداث قصتنا  تسلسل 
بالقصة،  رحلتهم  وتوثيق  بدقة،  مرحلة  كل  تفاصل  بذكر 
مستخدمني عباراتهم اخلاصة، ومطلقي العنان ملخيلتهم 
على  األطفال  قدرة  اخلطوة  هذه  عكست  لقد  بالرسم. 
االحتفاظ بالتفاصيل التي مروا بها، وذلك ألنهم عايشوها 
وتعلموا بطرق تبتعد بهم عن التلقني، لقد اختبروا األشياء 
األطفال  بقي  لقد  باختيارهم،  معارفهم  ودمجوها ضمن 
جديد  تعلم  كل  ويربطون  الكبريت  بائعة  عن  يتكلمون 
أنه عندما مت  لدرجة  بها  تعلقهم  يدل على  ما  بقصتهم، 
شرح حرف الظاء، ربطه أحد األطفال بكلمة مظلة، مثل 

مظلة بائعة الكبريت.

الكبريت  أعواد  صانعي  فريق  مبساعدة  العباءة  انتهت 
سكان  احتياجات  يلبي  كبريت  بصناعة  الكبريت  لبائعة 
املدينة، وإنهاء حالة الظالم والبرد التي عاشتها مدينتهم. 
انتهت العباءة، ولكن تأثيرها لم ينتِه على األطفال أو على 
النتائج  لتستقرئ  التجربة  كتابة  تعيد  هي  فها  معلمتهم، 
التي أفضت إليها، تتذكر التفاصيل وتسرد ما مرت به مع 

طالبها وتتأمله بعني ناقدة.

من دفرت المرب�ية
فما  كثيرة،  تساؤالت  تراودني  قلقة،  كنت  البدايات  »يف 
أرهب  زلت  وما  جديدة،  اخلبير  بعباءة  جتربتي  زالت 
البدايات وأتيه باألسئلة، هل وفقت باختيار القصة؟ هل 
هي قصة مناسبة لدمج مجاالت التعلم التي أسعى إليها 
مع أطفالي؟ هل ستصل القصة إليهم؟ كيف أعلمهم عن 
البرد وعن اإلحساس به؟ كيف ألعب دور الفتاة وأعرض 
مع  تغيرت  واملخاوف  التساؤالت  هذه  كل  إحساسها؟ 
حلظة البدء، وأخذ اإلحساس بالرهبة والضياع بالتالشي 
فريق  قبل  من  املستمرة  واملتابعة  بالتجربة،  التقدم  مع 
الباحثني يف املؤسسة. لقد ساعدني املشروع على تعميق 
الشعور باألطفال، بدأت أدرك أن لهم ذاكرة حادة، ولهم 
قدرة على رؤية املستقبل والتفكير نحوه، بل ولديهم القدرة 
واخليال  الشعور  ألنهم ميلكون  حياتهم،  التحكم يف  على 
واإلحساس باملسؤولية. لقد كانت فترة العمل على املشروع 
املنجز كانت كبيرة جداً،  لكنها من حيث  صغيرة زمنيناً، 
الدراما وعباءة اخلبير من  املهني مكنتني  الصعيد  فعلى 
يحبه  ما  ومعرفة  على حتديد  والقدرة  القوي  اإلحساس 

األطفال وما يحتاجون إليه، فأصبحت أبدأ من هناك، من 
حيث يحبون. كما ساعدتني الدراما على إدراك واكتشاف 
مدى اتساع مخيلة األطفال وقدرتهم على التعبير بالرسم، 
وأيقنت أن بإمكانهم عمل أشياء لم تكن لتظهر من خالل 

التعليم التقليدي؛ مثل القدرة اّتخاذ القرار.

لقد أصبحت عملية التعلّم تشاركية بيني وبني األطفال، 
الذي  الشغف  بعدوى  أصبت  لقد  منهم،  وأتعلم  أعلمهم 
األطفال  مع  بها  والعمل  الدراما  وأصبحت  ميتلكونه، 
اتساعها  إليها  شّدني  لقد  املتجدد،  اجلديد  شغفي 
كمعلمة  بإمكاني  االحتواء،  على  وقدرتها  وشموليتها، 
واحدة.  خبير  عباءة  من خالل  كاماًل  منهاجاً  أعطي  أن 
وأن أتعامل مع الضغوط الكبيرة يف العمل بروح التحدي 
والرغبة باإلجناز، وقد انعكس كل ذلك على التحضيرات 

للحفل اخلتامي يف الروضة.

حب  بكل  أجنزته  الذي  املشروع  يف  النظر  أعيد  عندما 
التي  واملجاالت  املهارات  من  الكبير  الكم  أرى  وفخر، 
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املنهاج،  لتخدم  بدأت  فالفكرة  العباءة،  عليها  اشتملت 
ومظاهره،  الشتاء  فصل  عن  تعليمهم  إلى  تهدف  وكانت 
واملالبس التي نحتاجها، واألدوات التي نستخدمها يف هذا 
الفصل، وكذلك الطعام وأنواعه، إضافة إلى تعليمهم عن 
أثر ذلك على حياتنا، كل  وحديثاً، وكيف  األدوات قدمياً 
ذلك طبعاً إلى جانب تعليم اللغة واملنطق الرياضي، وكم 
وجتاوزته  بل  ذلك،  العباءة  حققت  عندما  سعادتي  كانت 
يتعلمون  هم  فها  لتعليمه،  خططت  قد  أكن  لم  ما  إلى 
للماء  املنفذ  وغير  املنفذ  بني  ومييزون  املواد،  خصائص 
وبأسلوب البحث والتجريب، لقد حتّول األطفال إلى علماء 

صغار يبحثون ويستنتجون ويقررون.

املدرسة،  بعد  ملا  ورافقتهم  األطفال،  العباءة  شغلت  لقد 
فراحوا يبحثون عن القصة ليتعرفوا على تفاصيلها، وهذا 
لي:  لتقول  األيام،  أحد  يف  حزينة  إلّي  تأتي  طفلة  جعل 
»إن بائعة الكبريت سوف متوت، هكذا تنتهي القصة لقد 
شاهدتها« فأخبرتها أن ال حتزن، ففي قصتنا لن متوت 

كانت  التي  الثقيلة  املالبس  لها  وقدمنا  ساعدناها  ألننا 
الطفلة  ففرحت  شاهدتها،  التي  القصة  يف  إليها  تفتقر 
بهذا األمر، بل تأثر كل األطفال، وذلك أكسب العباءة بعداً 
اآلخرين،  مساعدة  أهمية  األطفال  أدرك  حيث  قيمياً، 
ومشاركتهم مبا منلك، ونقدم لهم بعضاً مما يقدمونه لنا، 
فقد قدموا هم لبائعة الكبريت الدفء والسعادة بتصميم 
مالبس فصل الشتاء لها، وهي بدورها قدمت لهم الدفء 
والسعادة والضوء من خالل أعواد الكبريت التي صّنعتها 
لهم. لقد انتهت العباءة بخلق أطفال قادرين على حتمل 
املسؤولة وضغط العمل، فأصبحوا أطفاالً ميلكون قدرات 

الكبار.

لقد كانت بائعة الكبريت قصة عاملية، لكنها اآلن أصبحت 
قصتنا اخلاصة، القصة التي سيستمر تأثيرها علَيّ وعلى 

أطفالي يف الروضة.

روضة الزيتونة اخلضراء - رام اهلل




