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المشروع في صورة

بكل  يتفقدونه  منه،  يقتربون  حوله،  يلتفون  الصغير،  صفهم  داخل  متحركاً  كرسّياً  األولى  للمرة  يشاهدون  أطفال 
تفاصيله الصغيرة، ويطرحون الكثير من األسئلة حوله، يحاولون جتريبه، يستشعرون االختالف، يتعاونون، ويتقبلون 
املختلف بكل جرأة وقوة، فلكل منا دور ميكن أن يؤديه ألجل أن يسعد به اآلخرين، هذا ما توصل إليه أطفال روضة 
“كيدز هاوس” يف كفر عقب مع مربيتهم زينة شاهني من خالل املشروع التعليمي )يف امليتم( الذي ينفذ ضمن برنامج 

التكون املهني ملربيات الطفولة املبكرة يف مؤسسة عبد احملسن القطان.

حينما حركنا الكرسي
»كما لو كنت أعّلم أول مرة«

زينة شاهني

المشروع سياق للتعلم والت�أمل
جمعت املعلمة األطفال حولها وعرضت عليهم صورة 
طفلة قائلة لهم: قصتنا اليوم ستكون عن هذه الطفلة 
هي  ما  تعرفوا  أن  حتبون  هل  سالي،  تدعى  التي 
قصتها؟ أجمع األطفال على رغبتهم يف ذلك، فبدأت 

بسرد سياق القصة عليهم.

الطريق  ويف  والديها،  مع  رحلة  يف  سالي  »ذهبت 
والدتها  إصابة  إلى  أدى  ما  سير،  حلادث  تعرضوا 
فترة  متكث  أن  إلى  بحاجة  جعلها  وذلك  برجليها، 
طويلة باملشفى، ولم يكن هناك من يعتني بسالي غير 
يسافر  أن  عمله  بحكم  مضطراً  كان  الذي  والدها، 
فيه سالي  يترك  آمن  مكان  يبحث عن  فأخذ  كثيراً، 
وعندما وجده،  واالهتمام.  العناية  لتلقى  أثناء سفره 

طلب من سالي أن جتهز حقيبتها ليصحبها إليه«.

تتوقف املعلمة عن السرد، وتخرج صورة كبيرة حلقيبة، 
وتخاطب األطفال قائلة: لو تخيلنا هذه حقيبة سالي التي 
ستأخذها معها إلى مكان إقامتها اجلديد، ماذا ستضع 

بداخلها؟ فليتخيل كل منا غرضاً مما ستأخذه معها.

اختار كل طفل غرضاً، ذكره يف البداية، ومن ثم رسمه 
على ورقة صغيرة وزعتها عليهم املعلمة، ومن ثم وضع 
رسمته يف احلقيبة. تقول املعلمة: من األغراض التي 
صورة  لفحة،  دفتر،  ألوان،  »ألعاب،  األطفال  رسمها 
قيام  انتباهي  لفت  وقد   ،»... مالبس  كتب،  ألمها، 
قامت  بينما  معاً،  والوالدة  للوالد  برسم صورة  طفلة 

طفلتان برسم صورة للوالدة وحدها.

حتى  البيت  من  سالي  خروج  مسار  املعلمة  حددت 
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املكان اجلديد وطلبت من األطفال أن يتخيلوا ما هو 
ذلك املكان الذي ستعيش فيه سالي، تنهال اقتراحات 
األطفال، وتعكس جميعها احلاجة االجتماعية لديهم 
اخلالة  عن  يتحدثون  فتجدهم  األقرباء،  بوجود 
والعمة، عن اجليران وأصدقاء العمل املقربني كأماكن 
وتخبرهم  السرد،  املعلمة  تتابع  سالي.  لبقاء  فضلى 
من  تزره  لم  مكان  إلى  والدها  مع  وصلت  سالي  أن 
العديد  حولها  بالعمر  كبيرة  سيدة  واستقبلتهم  قبل، 
من الفتيات بعمرها رافقنها إلى الغرفة التي ستكون 
كان  لقد  األغراض.  ترتيب  يف  وساعدنها  غرفتها، 
سالي  عرفته  ما  هذا  امليتم،  هو  الكبير  املكان  ذلك 
اللحظة. تتوقف املعلمة وتطلب من األطفال  يف تلك 
أن يتخيلوا »سالي« يف تلك اللحظة. ينحت األطفال 

شخصية سالي ثم يتكلمون عما تشعر به.

»خائفة ... يف أشخاص جدد ألول مرة أراهم، حزينة 
تركت والدتي يف املشفى ... ودعت والدي، متضايقة 
... إلنو ما بعرف شو بدو يصير معي، مبسوطة ... 
إلنو صار عندي خوات كثار«. هكذا عبر األطفال عن 

مشاعر سالي التي شدتهم قصتها وجعلتهم 
داخل  كامل  بشكل  املعلمة  مع  ينخرطون 
الصف. تعود املعلمة إلى السرد فتقول: أثناء 
وجود  نظرها  لفت  امليتم،  يف  سالي  وجود 
دوماً  وجتلس  تتحرك  وال  تلعب  ال  طفلة 
وحدها، وحتمل معها دفتراً وألواناً. حاولت 
سالي أن تتحدث إليها أكثر من مرة، لكنها 
كانت ترفض وتنزوي يف زاوية وتشغل نفسها 
هي  ما  برأيكم  حينها:  فتساءلت  بالرسم. 
ماذا  ترسمها؟  الفتاه  كانت  التي  الرسومات 

تتوقعون من تلك الفتاه أن ترسم؟

التي  األشياء  من  بعضاً  األطفال  يسمي 
املعلمة عليهم  أنها رسمتها، فتمرر  يتوقعون 
ما  رسم  إليهم  وتطلب  وألواناً  بيضاء  ورقة 
توقعوه، ومن ثم جتمعه معاً على شكل كتاب 
صورة  إليه  أضافت  أن  بعد  صور(  )البوم 
لكرسي متحرك دون علم من األطفال. جتمع 
املعلمة األطفال مجدداً، وتعرض عليهم مغلفاً 
إليهنا من سالي،  قائلة: هذه رسالة موجهة 
فاسمها مكتوب عليه، ويبدو أن امللف يحتوي 

على رسالة وغرض آخر. تفتح املغلف أمامهم، وتبدأ 
بقراءة نص الرسالة عليهم، فيتوضح لهم بأن سالي 
تطلب منهم مساعدتهم لها يف إيجاد طريقة للتعرف 
إلى مشكلة الطفلة األخرى، وإيجاد حلول لها، وترفق 
لهم ألبوم الصور اخلاص بتلك الفتاة آملًة أن يفيدهم.

تشكيل  على  ويتفقون  الرسالة،  األطفال  يناقش 
وكتبوا  »االنتماء«،  فريق  سموه  »مساعدة«  فريق 
تعهداً لهم ووقعوا عليه بأن الفريق سيبذل كل جهده 
املساعدة،  يحتاجون  الذين  اآلخرين  مساعدة  ألجل 
واحملافظة على سرية العمل. قاموا بالتعهد على شكل 

إجراء »قسم«، وتوقيع على بنود التعهد بالبصمة.

بدأ األطفال بتفقد رسومات الطفلة يف الكتيب الذي 
سبق وقاموا هم بإنتاجه، وعملوا على بناء صور ثابتة 
بجملة  رسمة  كل  عن  ويعبرون  الطفلة،  أنهم  لو  كما 
»نفسي  وتقول  البحر،  صورة  متسك  »طالبة  مثال 
أذهب إلى البحر«، وتقول أخرى: »أريد أن ألعب مع 
صديقاتي، أريد أن أجمع الزهور، أمتنى أن أذهب إلى 
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الكرسي ساد  إلى صورة  وعندما وصلوا   ... املنتزه« 
الصمت يف الصف.

فتقول  طوياًل  الكرسي  بخصوص  جميعاً  حتاوروا 
فهمهم  أن  األطفال  فعل  ردة  من  لي  توضح  املعلمة: 
أو  اإلعاقات  فكرة  أو  املتحرك  الكرسي  لوجود 
السن  بكبار  فقط  مرتبطة  اخلاصة  االحتياجات 
وليست باألطفال، ما جعلهم يستبعدون فكرة أن يكون 
الكرسي لها. انتهى الدوام عند هذا الفهم، ما جعلني 
أطلب من األطفال أن يبحثوا مع أهلهم يف البيت عن 
استخدامات الكرسي املتحرك، ويحضروها معهم يف 

اليوم التالي.

جميعها  ولكن  الصور،  من  الكثير  األطفال  أحضر 
كانت ألشخاص كبار يف السن يجلسون على الكرسي 
الطفلة  دور  تلعب  أن  هنا  املعلمة  فتقرر  املتحرك. 
وألوان،  دفتر  بيدها  وهي جالسة على كرسي عادي 
فيها  تقلّب  مرة  كل  يف  واحد،  آن  يف  وتسرد  ترسم 
رسمة من رسومات الكتاب تقول، »أنا نفسي ألعب مع 
صاحباتي، لكن مش عم بقدر أحترك، نفسي أسبح، 
أركض، وتردد )مش قادر(. األطفال يصغون إلى كل 
ما تقوله املعلمة وهي يف دور الطفلة. تَفاجأ األطفال 
كثيراً حني توصلوا إلى أن الفتاة مقعدة، ال تستطيع 
بأنهم  يقررون  عندها  العاديني،  كاألطفال  التحرك 
لها لكي تتمكن من حتقيق  سيوفرون كرسياً متحركاً 

األشياء التي تتمناها.

يف اليوم التالي حتضر املعلمة كرسياً متحركاً حقيقياً 
الكرسي  اجتاه  األطفال  فعل  ردة  الصف.  داخل  إلى 
تفقدوه  الكرسي،  حول  التفوا  التوقعات.  كل  فاقت 
يجربوا  أن  بإمكانهم  كان  إذا  سألوا  وبدقة،  بحذر 
استخدامه، ثم أخذوا يقدمون اقتراحات حول األلعاب 
التي ميكن للفتاة أن تلعبها مع صديقاتها وهي جالسة 
على الكرسي املتحرك. عززت املعلمة أفكار األطفال، 
وكلفتهم مبهمة البحث والتفكير يف البيت ومبساعدة 
األهل بألعاب أخرى تستطيع الطفلة أن تلعبها دون أن 

تتعرض لألذى.

كثيرة هي االقتراحات التي قدمها األطفال، وقد كانت 
أحدهم  فنجد  احلماية،  على  تساعد  بوسائل  معززة 

يقترح لعبة شد احلبل بعدما تربط بطنها بالكرسي. 
لعبة السبع حجارة بعد ما ترفع احلجارة على طاولة 
لم   )... املطبخ  )أدوات  لعبة  البولينغ،  لعبة  صغيرة، 
يكتِف األطفال بالسرد، بل كانوا يستخدمون أجسادهم 
يف بناء صورة للطفلة وهي تلعب مع صديقاتها تلك 
يقدموها  أن  باقتراحها من أجل  التي قاموا  األلعاب 
إلى صديقتهم سالي كجزء من املساعدة التي وعدوا 

بها، وها هم ينجزون املهمة ويفون بالوعد.

من دفرت المرب�ية
يف الصف لدي 27 طفاًل، من بينهم حالتان من ذوي 
االحتياجات اخلاصة، األولى طفلة تعاني من توحد، 
ميتلك  وال  التوحد،  من  أيضاً  يعاني  طفل  والثانية 
اآلخرين،  مع  للتواصل  قدرات  أي  الطفالن  هذان 
وليس لديهما القدرة على أداء أي فعل بشكل مستقل، 
الوقت  ويف  كمعلمة«،  »أنا  علي  الكلي  فاعتمادهما 
ذاته أعاني من عدم تقبل األطفال اآلخرين لوجودهم 
داخل الصف، وعدم فهمهم حلالتهم، من هنا قررت 
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اخلبير  عباءة  منهجية  باستخدام  مشروعاً  أبني  أن 
االحتياجات  ذوي  مفهوم  تعلم  على  األطفال  ملساعد 
هذا  فكان  معهم،  والتعامل  تقبلهم  وكيفية  اخلاصة، 
املشروع الذي جعلني أشعر كما لو أنني أمارس التعليم 
معلمة  أنا  اآلن  نفسي:  أقول عن  وجعلني  مرة،  ألول 
الدراسية  املواد  أولي  أعد  لم  فأنا  بذلك،  وأفتخر 
فقد  التعليم،  عملية  يف  األول  االهتمام  واملنهاج 
لديهم  وغيرت  كبيراً،  أثراً  األطفال  بنفوس  أحدثت 
وعن  اآلخرين  عن  تفصلهم  كانت  التي  املفاهيم  من 
أنفسهم. لقد أعطى هذا املشروع مساحة من احلرية 
والراحة لألطفال، وجعلهم يتحدثون عن أشياء كانوا 
يعتبرونها ليست للحديث، ألنها قد تسبب لهم احلرج 
أو التعرض للسخرية من اآلخرين، فما أن انخرطنا 
زمالءها  تشارك  أن  طفلة  قررت  حتى  املشروع،  يف 
بقصة أخيها دون أي خجل، فبادرت باحلديث قائلة: 
»أنا أخوي مريض، يجلس وحده، ال يحكي كثيراً، وال 
ألحدثه  الروضة  من  دوماً  أعود  أنا  جيداً،  يتصرف 
عما يحصل معي، أحضر له دوماً ألواناً ودفاتر ألجل 
أن يرسم، أذهب معه إلى جلسة العالج لكنني انتظر 
خارجاً، أنا أحبه كثيراً، إن شاء اهلل هو يطيب ويصير 

يحكي مثلنا«.

رسومات  على  انعكست  الطفلة  من  املشاركة  هذه 
األطفال فيما بعد، فرأيتهم يرسمون األطفال يلعبون 
معاً وأخوها يجلس وحده بعيداً. هذا جعلني كمعلمة 
املشروع،  سياق  خارج  األخرى  رسوماتها  إلى  أعود 
ألكتشف أن قصة أخيها كاملة، وحقيقة مرضه كانت 

حاضرة يف ما كانت ترسم.

لقد شّكل هذا املشروع نقله نوعية لي، ساعدتني يف 
كنت  التربوية،  األمور  من  الكثير  إلى  نظرتي  تغيير 
بشكل  اخلاصة  االحتياجات  ذوي  أطفال  مع  أتعامل 
معهم  التعامل  أستطيع  أصبحت  اآلن  لكن  عادي، 
بينهم  بشكل غير عادي يجعلهم يشعرون أن ال فرق 

وبني أطفال آخرين غيرهم.

لقد تطورت كثيراً، كنت أحمل الهم عندما أسمع بأن 
اآلن،  أما  خاصة،  احتياجات  ذوي  أطفاالً  صفي  يف 
أطفال  صفي  يف  يكون  بأن  محظوظة  أنني  فأشعر 
الذي  الكثير  أملك  أصبحت  ألنني  الفئة،  هذه  من 

ميكنني من خالله مساعدتهم، ويجعلني أشعر بالفخر 
كان  مهما  معهم  إجناز  أي  أنني حققت  أملس  عندما 
صغيراً. لقد جتاوز تأثير املشروع حدود الصف الذي 
حتول إلى وحدة واحدة بكل معنى الكلمة؛ فاألطفال 
يتشاركون يف كل شيء، يتعاونون فيما بينهم، يساعدون 
بعضهم البعض، جتاوزه ليصل إلى األهل يف بيوتهم، 
عن  فيها  يعبر  هدية  لي  يحضر  طفلة  والد  هو  فها 
ابنتهم،  الذي ملسه لدى  الكبير  للتغير  الكبير  امتنانه 
فقد أصبحت تتواصل مع اآلخرين، وحتكي، وتلعب، 
وتعبر عن كل احتياجاتها. لقد أكسبني ذلك ثقة كبيرة 
جعلتني أقف واثقة أمام اعتراض املديرة على فكرة 
فقد  الصف،  غرفة  إلى  املتحرك  الكرسي  إحضار 
قابلت املديرة هذه الفكرة بالكثير من االنتقاد بقولها 
»فال مش منيح أن يجربوا هذا الكرسي«. انزعجت 
جداً من وجوده يف الصف، لكنني أخذت على عاتقي 
األطفال  أن  ألتفاجأ  وقدمته،  بالشيء  املغامرة  فكرة 
غرض  أنه  على  معه  وتعاملوا  كبير،  بشكل  تقبلوه 
كرسي  هذا   ... األشخاص  لبعض  ومهم  ضروري 
أبوها، هذا جلدها، ميكن الكرسي ألمها، اقتراحات 
كثيرة قدمها األطفال، لكن الغريب بالنسبة لي كمعلمة 
أن األطفال لم يقدموا أبداً أو يتخيلوا أن الكرسي قد 
بأن  كانت  االقتراحات  بعمرهم، فجميع  يكون لطفلة 
الكرسي آلخرين كبار بالعمر، وهذا تغير مع املشروع، 
عكس يف النهاية فهماً واضحاً وتقبل األطفال لفكرة 

وجود صغار يعانون من اإلعاقات احلركية.

أن  أتخيل  أكن  لم  سعيدة جداً مبا حققت من جناح 
ابتعدت  سنوات،   10 منذ  معلمة  أعمل  فأنا  أحققه، 
فيها عن القراءة والبحث، ابتعدت عن الكتب وسكنت 
عبد  مؤسسة  عن  سمعت  حتى  تقليدي  هو  ما  إلى 
أن  أطمح  وأصبحت  تقدمه،  وما  القطان  احملسن 
أنخرط بأحد أنشطة املؤسسة، ألصل ما وصل إليه 
اآلخرون الذين تعاملوا مع املؤسسة ورأيت مدى التطور 
الذي حققوه معها، وحتقق احللم، وها أنا أعيد كتابة 
جتربتي معهم، تلك التجربة التي انطبعت يف ذاكرتي 
بكل تفاصيلها، وحفرت عميقاً بداخلي كما حفرت يف 
نفوس األطفال، فعدت معها طالبة يف اجلامعة، عدت 
إلى القراءة والكتب، وخلقت من نفسي معلمة أخرى.

روضة كيدز هاوس - كفر عقب




