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المشروع في صورة

أطفال يتجولون يف حديقة املدرسة، يجمعون مواد تعلمهم، بعد أن قادهم شغفهم بعالم احليوانات إلى الغابة التي 
تبهرهم وتثير فيهم فضول املعرفة، فبنوا غابتهم داخل الصف واعتنوا بتفاصيلها، وأضافوا عليها ما جمعوا من أوراق 
األشجار واحلجارة لتبدو كما يتخيلون ويحبون، ووزعوا بعد ذلك احليوانات يف أرجاء الغابة، ليعودوا متشوقني لها 
يف يومهم التالي، ولكن صدمتهم وذهولهم مبا رأوا كانا كبيرين. هذا هو املشروع الذي نفذته مع أطفالها املربية لبنى 
حجازي املنخرطة ضمن برنامج التكون املهني ملربيات األطفال مع مؤسسة عبد احملسن القطان يف روضة املستقبل.

انطلقت املربية لبنى يف مشروعها من حب األطفال للحيوانات وشغفهم بعاملها، فلطاملا تولد هذا احلب لدى معظم 
دائماً  يشدهم  جميل  كمكان  املزرعة،  أو  للغابة  رؤوسهم صورة  يف  يرسمون  فتراهم  جداً،  مبكرة  سن  األطفال يف 
وتكراراً  مراراً  يستخدم  وجذاب  فهو مدخل شيق  لذلك  املختلفة.  برسوماتهم  ويظهرونه  احلكايات،  عنه  فيحيكون 

لتقدمي وتعليم قيم اجتماعية وإنسانية وأكادميية لألطفال بأسلوب ممتع وفعال.

»إنقاذ في غابة«
اإلنقاذ مشروع تعلم ... 
ومعلمة تقرأ ذاتها

لبنى حجازي

المشروع سياق للتعلم والت�أمل
بدأت املعلمة مشروعها مع األطفال بالسرد، فحدثتهم 
عن احليوانات التي تعيش يف الغابة، كيف حتيا بأمان 
بحريتها  وتتحرك  وتنمو،  تتكاثر  طعامها،  عن  تبحث 
داخل الغابة، وقالت لهم قصتنا اليوم ستكون عن هذه 

احليوانات.

فرد  بدأت يف  بفضول عندما  املعلمة  األطفال  راقب 
ورقة بيضاء كبيرة فارغة على أرض الغرفة الصفية. 
تسارعوا ملساعدتها على تثبيتها، على أمل أن تنتهي 

بسرعة وتخبرهم عن هدف وجودها. تساءلت املعلمة: 
»ما رأيكم لو رسمنا غابة؟«. اتسعت عيونهم وتعالت 
يتسابقوا  أن  وقبل  نرسم!«.  هيا  »أجل!  أصواتهم 
لتسألهم:  املعلمة  عادت  واألقالم،  األلوان  ليتناولوا 
»ماذا تعتقدون أنه يوجد يف الغابة؟«. فكانت اإلجابات: 
»حيوانات، أسد، شجر، أسد آخر«، وتوالت القائمة: 
»فيل، منر، متساح، نهر، حشيش، تراب، حجار، ورد 
ذكروا  ما  كل  معهم  املعلمة  استكشفت  وغيرها«.   ...
ونبشت يف ذاكرتهم إلضافة املزيد مما قد يوجد يف 
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الغابة، ليضيفوا معاً البحيرة والكهف.

اتفقوا بعد ذلك على رسم الغابة أوالً قبل أن يضيفوا 
واحلشيش  األشجار  بحماس  رسموا  احليوانات،  لها 
واألحجار والنهر وبدل الشمس رسموا أربع شموس. 
وحني أعلنوا انتهاءهم من رسم الغابة، طلبت املربية 
أصبح  ما  إلى  ينظروا  وأن  الورقة،  حول  يقفوا  أن 
غابة. نظر األطفال بفخر، حقاً كانوا فخورين بعملهم 
وبغابتهم، وناقشوا بعض األمور التي لم تبُد صحيحة 
إبقاءها  قرروا  ولكنهم  األربع،  الشموس  مثل  لهم، 

جميعاً.

يوم  الغابة يف  يتخيلوا  أن  املعلمة من األطفال  طلبت 
متأل  التي  األصوات  إلى  بانتباه  ويستمعوا  مشمس، 
املكان، ويخبروها مبا يسمعون. قال طفل: »أنا أسمع 
صوت األسد«، وقالت طفلة أخرى: »أنا أسمع صوت 
العصافير«، واستمر األطفال بذكر أسماء احليوانات 
كالفيل  احليوانات  بعض  ذكر  تكرر  يسمعونها.  التي 
يف  »لنفكر  املربية:  لهم  فقالت  والطيور،  واألسد 
حيوانات  هناك  هل  األشجار،  فوق  تعيش  حيوانات 
حيوانات  يذكرون  األطفال  بدأ  النهر؟«،  يف  تعيش 
ال  حيوانات  ذكروا  كما  واألسماك،  كالقرود  أخرى 
تعيش يف الغابة مثل األخطبوط، فكرة وجود أخطبوط 
يف الغابة فكرة غريبة منحها الطالب للصف وللمعلمة 
التي لم تلتقطها يف حينها، ولكنها فيما بعد استدركت 
األمر ووظفتها داخل العباءة لتعزز تعلم األطفال عن 
والبيئات  الكائنات  العالقة بني  احليوانات، واستنتاج 

التي تعيش فيها.

بعد االنتهاء من التعرف على حيوانات الغابة، وزعت 
واحد  كل  من  وطلبت  األطفال،  على  أوراقاً  املعلمة 
األطفال  بعض  ذكر.  الذي  احليوان  يرسم  أن  منهم 
املعلمة  لهم  فعرضت  أرسم«،  كيف  بعرف  »ما  قال: 
أمثلة وطرقاً ميكنهم استخدامها يف رسم احليوانات. 
األطفال  بعض  عبر  »عندما  املعلمة:  تقول  ذلك  عن 
الرسم، فكرت بشكل سريع  عن عدم مقدرتهم على 
أن أوظف ما تعلمته يف ورشة الظالل التي سبق وأن 
ان، حيث  شاركت فيها مع مؤسسة عبد احملسن القطَّ
قدراتنا  تطوير  من  متكننا  متنوعة  أفكار  لنا  َمت  ُقِدّ
على الرسم واستخدام الظالل لذلك، سواء من خالل 

استغالل نور الشمس أو نور صناعي نوفره يف غرفة 
الصف.

لقد قدمت هذه األفكار حلوالً رائعة لهؤالء األطفال، 
بل لقد عملت على تعزيز ثقتهم بقدراتهم، والسعي إلى 
تطويرها. لقد عرفتهم على طريقة الرسم بالظالل، 
مستعينة مبجموعة لعب حيوانات موجودة يف الصف. 
وضعنا احليوانات على الطاولة، بحيث تسقط عليها 
أشعة الشمس، وكان ظلها ينعكس على ورقة بيضاء. 
قام األطفال برسم حدود الظل )حدود احليوان الذي 
التفاصيل  بعض  وأضافوا  بتلوينه  قاموا  ثم  اختاروه( 
الطريقة شجعت األطفال  العيون وغيرها. هذه  مثل 
استعان  فقد  للرسم،  أخرى  بطرق  التفكير  على 
احليوانات.  عن  الصف  مكتبة  من  بقصص  بعضهم 
بحثوا عن احليوان الذي يريدون رسمه وحاولوا نقله. 
البعض رسم دائرة لها عيون، ورسم بعض اخلطوط 
لتكون أيدي وأرجل، واعتبرها حيوانه املفضل. وكانت 
والثقة  الفخر  من  والكثير  جميلة،  رسومات  النتيجة 
وكذلك االنخراط واالرتباط أكثر مبشروعنا وغابتنا«.
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تتابع املعلمة قائلة: »بعد أن رسم األطفال احليوانات، 
للروضة  اخلارجية  الساحة  إلى  خروجنا  موعد  حان 
بعض  حملوا  وقد  إلّي  يأتون  األطفال  وجدت  للعب. 
الصغيرة  البرية  والزهور  املتساقطة  األشجار  أوراق 
واحلجارة، وأخبروني أنهم يريدون وضع هذه األشياء 
يف غابتنا. رحبت بالفكرة، واقترحت عليهم أن نحضر 
خاللها  جنمع  الروضة  حول  بجولة  ونقوم  صندوقاً 
أشياء يعتقدون أنه بإمكاننا وضعها يف غابتنا. وفعاًل، 
جمع األطفال بعض األشياء وكانوا خالل عملية اجلمع 
يتناقشون حول ما يجمعون: »أنا بدي أحط هاي الوردة 

جنب النهر«، »أنا جبت حشيش للغابة« ... .

يف الصف طلبت املعلمة من األطفال أن يقفوا حول 
الغابة بعد أن اختار كل واحد منهم ما سيضعه فيها، 
وأن يقول بصوت واضح ماذا يريد أن يضع يف الغابة 
وأين؟ تقدم املعلمة منوذجاً لذلك، حيث وقفت وهي 
حتمل احليوان الذي رسمته بيدها وقالت: »أنا بدي 
أن  األطفال  من  طلبت  ثم  النهر«.  الفيل جنب  أحط 
يفعلوا هكذا، كما فعلت مع احليوانات التي سبق وأن 
روحاً  للغابة  وأضافوا  ذلك  األطفال  تابع  رسموها. 
اختيار  وقت  حان  عندما  لكن  ابتكارهم،  من  جديدة 

بعضهم  اعترض  لألخطبوط،  مكان 
على وجوده يف الغابة، وقال أحدهم 
يف  األخطبوط  نضع  أن  يجب  إننا 
أن  أخرى  طفلة  واقترحت  البحر، 
وأن  سبق  الذي  الكبير  األخطبوط 
رسموه يف نشاط صفي سابق عندما 
األخطبوط  أم  هو  البحر  رسموا 
أمه  الصغير، ولذلك فإن مكانه مع 
البحر. وافق اجلميع على ذلك،  يف 
حتديد  من  األطفال  متكن  وهكذا 
البيئة املناسبة لهذا الكائن، ووجدوا 
يكون معضلة  أن  ملا كان ميكن  حاًل 

يف العباءة بالنسبة إلى املربية.

املعلمة  أوكلتها  أخرى  مهمة  يف 
يتخيلوا  أن  منهم  طلبت  لألطفال، 
كيف تعيش يف الغابة، وماذا ميكنها 
أن تفعل؟ مت االتفاق على تنفيذ هذه 
املهمة من خالل لعب لعبة )صنم - 

وعندما  للحيوان.  ثابتة  صورة  يكونوا  وأن   ،)freeze
تضع املربية يدها على كتف أحدهم، يبدأ بوصف ما 
يفعله وكأنه هو ذلك احليوان املوجود حالياً يف الغابة. 
اندمج األطفال بشكل كبير يف اللعبة، وأنتجوا صوراً 
وأجادوا  الغابة،  يف  احليوانات  واقع  عن  تعّبر  ثابته 
وصفها والتعبير عنها، فظهرت صور مثل: »أنا ضفدع 
بنط«، »أنا دعسوقة بلعب مع أصحابي«، »أنا الثعلب 
ومن  عالي«.  عالي  بنط  الكنغر  »أنا  غزال«،  وباكل 
الدراما،  استراتيجيات  من  أخرى  مجموعة  خالل 
خاللها  لعب  حركية  ألعاب  خالل  من  تبلورت  التي 
مع  املعلمة  متكنت  احليوانات،  بعض  أدوار  األطفال 
املختلفة  بعالقاته  الغابة  مجتمع  بناء  من  األطفال 
قائمة  طبيعية  عالقات  أحياناً  فأظهرت  واملتباينة، 
على االفتراس الستمرارية احلياة، ويف أحيان أخرى 
عكست العالقات الودية القائمة على أساس الصداقة 
واملساعدة حتى بني احليوانات املختلفة يف التصنيف، 
ففي أحد األنشطة قامت املعلمة بتقسيم األطفال إلى 
مجموعات مصغرة من 2 أو 3 أطفال، بعد أن طرحت 
تساؤالً أمامهم حول ما إذا كانت احليوانات يف الغابة 
تقدم املساعدة لبعضها البعض أم ال، وطلبت من كل 
مجموعة أن تتخيل أنها مكونة من حيوانني مختلفني، 
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مساعدة  تظهر  ثابتة  صورة  إنتاج  على  يعملوا  وأن 
احليوانات لبعضها البعض.

منوذج  بعمل  املعلمة  قامت  لهم،  الفكرة  ولتوضيح 
تشكيل  يف  أخرى  معلمة  مع  تعاونت  حيث  للمهمة، 
على االستحمام من  ثابته »لفيل يساعد قرداً  صورة 
الرغم  وعلى  خرطوم«.  بواسطة  باملاء  تزويده  خالل 
من أن فكرة الصورة الثابتة ليست واضحة بشكل كبير 
ألطفال يف مثل سنهم، فإنهم قاموا بتكوين صور جميلة 
ومعبرة مثل »أنا الزرافة بطعمي القرد الصغير«، »أنا 
األسد بلعب مع الفيل«. بعد االنتهاء من النشاط سألت 
غابتنا؟  يف  احليوانات  رأيتم  »كيف  األطفال:  املعلمة 

كيف تشعر؟ فأجابوا: »مبسوطني كتير وأصحاب«.

إلى غرفة  األطفال  وقبل حضور  التالية،  املرحلة  يف 
)بني  األلوان  بعض  بإحضار  املعلمة  قامت  الصف، 
الغابة  فوق  ورشتهم  الرمل،  بعض  وكذلك  وأصفر( 
الصف  إلى  األطفال  دخول  وفور  جافة.  تبدو  حتى 
الصدمة  كانت  للغابة.  جرى  ما  مباشرة  الحظوا 
واحليرة هي املسيطرة عليهم. ثم بدأوا بطرح األسئلة 
هيك؟  عمل  مني  صار،  »شو  البعض:  بعضهم  بني 
شوفوا شو صار بغابتنا؟«. تساءلت املعلمة عما حدث، 
البحث عن  الغابة، ويحاولون  فانطلقوا يصفون حال 
تكسرت، ممكن احلجارة  األشجار  األسباب: »ممكن 
تفتت، ممكن َهَوا سخن نشف الغابة«. تقول املعلمة: 
لسؤالي  خططت  قد  كنت  أنني  من  الرغم  »على 
»شو  قبلي:  بطرحه  قام  األطفال  أحد  فإن  التالي، 
اجلميع  وافق  صار؟«.  شو  احليوانات  نسأل  رأيكم 
على االقتراح، فطلبت املعلمة منهم أن يجلسوا بهدوء 
ويخفضوا أصواتهم، وأن يسألوا سؤاالً واحداً يف كل 
على  هنا  العمل  مت  احليوانات.  تنزعج  ال  حتى  مرة 
وضع قوانني للتحدث مع احليوانات وعدم إزعاجها، 
وقد كان التزام األطفال بالقوانني وحرصهم على عدم 
مضايقة احليوانات كبيراً، كما إن فضولهم ملعرفة ما 
حل بالغابة كان مبهراً ومشجعاً على املضي قدماً، فها 

هم يأخذون العباءة إلى حيث خططت املعلمة.

استمعت املعلمة إلى آراء األطفال حول أي احليوانات 
عليهم أن يسألوا عما حدث، فاتفق اجلميع أن يسألوا 
األسد،  من  املعلمة  اقتربت  الغابة،  ملك  فهو  األسد، 

وطرحت عليه السؤال، واستمعت إلجابته التي نقلتها 
لألطفال، فقالت:

ونشف  - كتير،  اجلو صار حر  إنو  بحكي  »األسد 
املي والشجر«.

فراس: »من وين أجى الرمل؟«. -
األسد: »هبت عاصفة رملية«. -
جون: »الرمل إجى على السلحفاة؟«. -
جعانني  - إحنا  الكل،  على  إجى  »الرمل  األسد: 

وعطشانني«.
جود: »ميكن حدا عمل هيك«. -
األسد: »احلرارة العالية واجلفاف عملوا هيك«. -

ورطة  يف  الغابة  ومحتارون.  يفكرون  األطفال 
واحليوانات جائعة وعطشة وبعض احليوانات تبكي. 
أجواء  يف  املمكنة  احللول  معهم  املربية  تستكشف 
أعمق  بعداً  لتعطي  شمعة  ضوء  عتمها  يجلو  معتمة 
وشعوراً أكبر باملسؤولية، ويفكر اجلميع كيف ميكن أن 

يساعدوا احليوانات؟

تتوإلى اقتراحات األطفال، وأهمها يتجلى يف ضرورة 
نقل احليوانات من الغابة ألجل حمايتها، ولكن إلى أين 
سوف يتم نقلها؟ تساؤل جديد يفتح اآلفاق نحو تعلم 
منظم وغني، واقتراحات األطفال ال تتوقف، واخليار 
األقوى يحوم حول ضرورة اختيار غابة جديدة تنقل 
إليها احليوانات. ولكن أين هي؟ تقدم املعلمة اقتراحاً 
هناك  كانت  ما  إذا  لسؤالها  البيئة  بوزارة  باالتصال 
غابة أخرى تنقل إليها احليوانات؟. الكل يؤيد الفكرة. 
الغابة،  جتري املعلمة االتصال، وتشرح ما حصل يف 

لكن اجلواب هو عدم توفر غابة أخرى.

سنجل  »يف  ويقول:  أمير  الطفل  ذاكرة  األمر  يستثير 
من  باملزيد  اجلميع  ويخبر  وحديقة«،  غابة  توجد 
املعلومات عن سنجل وعن ذهابه إليها وعن وجود شجر 
فيها ومكان يشبه الغابة. أثناء انشغال األطفال باألمر 
تتظاهر املعلمة أنها تقرأ يف اجلريدة إعالناً عن وجود 
حديقة حيوانات فارغة مستعدة الستقبال حيوانات. 
تتغير معالم األطفال، ويطلب بعضهم التحرك الفوري 
املعلمة  تخلق  احلديقة.  تلك  إلى  احليوانات  لنقل 
معضلة وتخبر األطفال أن احليوانات متعبة ومريضة، 



255 رؤى تربوية - العددان 60-59

ولن يتمكنوا من نقلها وهي على هذه احلالة، فيكون 
احلل جاهزاً عند األطفال الذين يقترحون استحضار 
طبيب بيطري يقوم مبعاينة احليوانات قبل نقلها. يتيح 
عن  األطفال  مع  باحلديث  للمعلمة  الفرصة  االقتراح 
مهنة الطب البيطري ودور الطبيب البيطري، وأدواته، 

فتبني لديهم معرفة حول هذه املهنة.

أن  بعد  احليوانات  سننقل  كيف  املعلمة:  تتساءل 
من  الكثير  األطفال  قّدم  البيطري؟  الطبيب  يعاينها 
االقتراحات، وكان كل اقتراح يناقش بني األطفال من 
حيث مدى صالحيته للحفاظ على سالمة احليوانات، 
أوالً  عليهم  أن  وتخبرهم  األطفال،  املعلمة  تستوقف 
كانوا  إذا  مما  للتأكد  احليوانات،  بحديقة  االتصال 
إذا  وما  لديهم،  الغابة  حيوانات  الستقبال  مستعدين 

كانت احلديقة جاهزة لذلك.

جتري املعلمة االتصال أمام األطفال، وتسأل عن قدرة 
احلديقة على استيعاب حيوانات الغابة، تخبر األطفال 
بأنهم يف احلديقة طلبوا منا إعداد قائمة بحيوانات 
منا  وطلبوا  تأكله.  الذي  األكل  نوع  عددها،  الغابة، 
طلبنا  بينما  إليهم،  احليوانات  كيف سننقل  نفكر  أن 
بإرساله  ووعدونا  احليوانات  حلديقة  مخططاً  منهم 

يف أسرع وقت.

سيتولى  الذي  الفريق  بإعداد  ذلك  بعد  املعلمة  تبدأ 
فتخبر  احلديقة،  إلى  الغابة  حيوانات  نقل  مهمة 
التي  اللوائح  وإعداد  العمل  تنظيم  بضرورة  األطفال 
طلبتها احلديقة حتى تتمكن من استقبال احليوانات، 
ملساعدة  كفريق  اآلن  يعملون  بأنهم  لهم  فتوضح 
احليوانات، فيقترح أحد األطفال سريعاً اسم للفريق 
االسم،  على  األطفال  يوافق  الغابة«.  »مساعدو 
رأيكم  »شو  األطفال:  وتسأل  ذلك  املعلمة  وتستثمر 
نعمل شعار ونحط عليه اسم فريقنا؟«. اقترح األطفال 
عمل شكل هندسي مربع أو دائرة مثل شعار املدرسة. 
مت عمل تصويت واألغلبية اختارت الدائرة. رسم كل 
على  الشعارات  وقصوا  ولونه  املفضل  حيوانه  طفل 
شكل دوائر وعلقوها باستخدام الشبر. كما مت بشكل 
الصف.  حائط  على  وعلق  كبير  شعار  رسم  جماعي 
الغابة،  إلى  للذهاب  التحضير  كانت  التالية  اخلطوة 
من أجل إحصاء عدد احليوانات، وحتديد نوع الطعام 

الذي يجب أن نحضره لها.

املعلمة،  تسأل  الغابة؟  إلى  نذهب  كي  نحتاج  »ماذا 
أكل،  باص،  باالنهمار،  األطفال  اقتراحات  فتبدأ 

منظار، شنطة ... .

سوف  التي  األدوات  بإنتاج  األطفال  املعلمة  كلفت 
من  موادَّ  لهم  ووفرت  الغابة،  إلى  معهم  يأخذونها 
البيئة احمللية من أجل إعادة تدويرها وصنع مناظير 
لتدوين  صغيرة  دفاتر  الفريق  جهز  كما  وكاميرات، 
األطفال  وأنواعها. جهز  الغابة  احليوانات يف  أعداد 
اجلاهزية  مدى  لفحص  الفريق  واجتمع  األدوات، 
يجب  قوانني  وضع  مت  وهنا  الغابة،  إلى  للذهاب 
بها من أجل سالمتهم وسالمة  االلتزام  الفريق  على 
القوانني،  من  العديد  األطفال  فاقترح  احليوانات، 
وعبروا عنها بالرسومات وعلقوها يف غرفة الصف، 

وكان من بني تلك القوانني:

ممنوع االقتراب من األسد/احليوانات املفترسة. •
ممنوع اإلزعاج. •
»ممنوع ندفش بعض«، »ممنوع نضرب بعض« ...  •
»ممنوع  • األرض«،  على  الزبالة  نرمي  »ممنوع 

نقطف الورد« ... .

انطلق الفريق إلى الغابة، بعد ارتداء الشعار اخلاص 



وع
شر

 م
ي

 ف
ل

طف
 و

ية
رب�

 م
ري:

خب
 ال

ءة
با

ع

رؤى تربوية - العددان 25660-59

ينظرون  وهم  غابتهم  حول  يدورون  وأخذوا  بهم، 
مبهمة«  »بخطوط  ويدونون  مناظيرهم  خالل  من 
احليوانات التي يرونها. تقول املعلمة عن هذه املهمة:

»أعجبني محاولة األطفال االلتزام بالقوانني، وتذكير 
أنهم  لو  كما  يتصرفون  كانوا  بها.  البعض  بعضهم 

ميارسون عماًل حقيقياً يف غابة واقعية«.

وناقشوا أسماء  الفريق  اجتمع  الغابة،  العودة من  بعد 
على  تدّون  املعلمة  كانت  فيها.  احليوانات  وأعداد 
السبورة كل ما يذكره األطفال: »ماذا يأكل كل حيوان، 
وكان  القائمة،  استمرت  املوز«.  القرد:  اللحم،  األسد: 
يختلفون  الغالب،  يف  الطعام  نوع  يعرفون  األطفال 
ويتناقشون أحياناً. عندما ذكر أحد األطفال اخلفاش 
يأكل، فأخبرتهم  ماذا  وتساءلوا  ظهرت احليرة عليهم 
وكانت  اخلفاش،  يأكل  ماذا  تعرف  ال  بأنها  املعلمة 
تهدف من وراء ذلك إلى جعل األطفال يحملون العباءة 
يأكله  عما  ذويهم  ليبحثوا مبساعدة  البيت  إلى  معهم 
اخلفاش، وبذلك تشرك األهل يف البحث مع أطفالهم 
مع  مشاركتها  ثم  ومن  لتعلمها،  جديدة  معارف  عن 
زمالئهم داخل غرفة الصف. وقد حتقق ذلك وتسابق 
األطفال يف اليوم التالي على مشاركة ما توصلوا إليه 
إليه  توصلوا  ما  بإضافة  املعلمة  فقامت  زمالئهم.  مع 
قائمة  إلى  املناسب  اخلفاش  غذاء  عن  معلومات  من 
التي كانت ال تزال على السبورة،  احليوانات وغذائها 
والتي تعمدت املعلمة أن ترسم فيها بجانب كل حيوان 
شكله حتى يبقى األطفال على معرفة باحليوانات، وهي 
بذلك استخدمت التمثيل الرمزي لتعزيز تعلم األطفال، 
هذا  دعمت  وقد  احليوانات،  متييز  على  وساعدتهم 
برسم  األطفال  تكليف  خالل  من  أيضاً،  االستخدام، 
عليهم،  وزعتها  ورقة  على  حيوان  لكل  خاص  طعام 

وأعطت كل طفل حرية االختيار ملن سيرسم.

األطفال  مع  املعلمة  انتقلت  أخرى،  إلى  مهمة  من 
العباءة  داخل  كامل  وانخراط  اندماج  حالة  يف  وهم 
والدور، فقد كانت املعلمة قد أعدت مخططاً خلريطة 
حديقة احليوانات، وطلبت من زميلة لها أن حتضره 
الغرفة.  يف  الطالب  مع  تواجدها  أثناء  الصف  إلى 
ُعرض املخطط على األطفال الذين تفحصوه جيداً، 
ودققوا يف تفاصيله بحماس كبير، وراحوا يتناقشون 

أين سيضعون احليوانات فيها عند نقلها، وقد باتت 
خطوة النقل هي التالية بعد أن وافقت احلديقة على 
استقبال احليوانات بعد استالم القائمة املعدة من قبل 
األطفال. تتساءل املعلمة أمام األطفال: »ماذا نحتاج 
لنقل احليوانات؟« فيرد األطفال: »سيارة كبيرة كتير، 

باص، شاحنات«.

من  ردود  من  تبعه  وما  التساؤل  هذا  خالل  من 
األطفال، استكشفت املعلمة معهم وسائل املواصالت، 
ما يستخدم منها بشكل يومي، وما هو مخصص ملهام 
وغيرها(.   ... احملراث،  احلفار،  )اإلسعاف،  محددة 
شاحنة  إلى  بحاجة  الفريق  أن  على  األطفال  أجمع 
من  يتمكنوا  حتى  للحيوانات  تتسع  وأقفاص  كبيرة 
تفكيرهم  وأثارت  األطفال  مع  املربية  توسعت  نقلها. 
الحتياجات احليوانات أثناء هذه الرحلة الطويلة من 
املاء والغذاء الذي يجب أن تتم احملافظة عليه حتى ال 
يتعرض للتلف ويتسبب بأذية احليوانات، وقد طرقت 
املعلمة هذا الباب معهم من خالل سؤالهم: »وين بدنا 
نحط األكل؟«، هذا السؤال قاد إلى استكشاف آليات 
حفظ  يف  التبريد  أهمية  واستنتجوا  الطعام،  حفظ 
األطعمة، وحمايتها من العفن الذي تسببه البكتيريا، 
تخرج  واسعة  مفاهيم  هنا،  يحدث  وواسع  كبير  تعلم 
من حيز الكالم لتترسخ يف وعي األطفال عن طريق 
االختبار واملالحظة، والتوصل بعد ذلك إلى احللول، 
فاحلل األمثل الذي خرج به األطفال بعد هذا التعلم، 
احليوانات  نقل  ثالجة يف شاحنة  تأمني  هو ضرورة 

للمحافظة على طعام احليوانات.

بوسيلة  املتعلقة  التفاصيل  جميع  على  االتفاق  بعد 
وقام  الشاحنة  برسم  املعلمة  قامت  احليوانات،  نقل 
األطفال بتلوينها. ثم رسموا األقفاص وثالجة الطعام 
التي اتفقوا على أن يستخدموها لوضع الطعام فيها 
حتى ال يتلف، وهنا طلبت منهم الوقوف حول الثالجة، 
قاموا  أن  سبق  التي  الطعام  رسومات  يحملون  وهم 
حضرت  »أنا  وقالت:  معهم  املعلمة  وقفت  برسمها، 
حشيش للباندا« ووضعته يف الثالجة، تبعها األطفال 
ثم  ومن  حيوان،  وألي  أعده  الذي  الطعام  يذكر  كل 

يضعه يف الثالجة.

تتابع املعلمة: اآلن سنعود إلى الغابة ونضع احليوانات 
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القوانني مرة أخرى قبل  يف األقفاص. ولكن لنراجع 
يجب  مفترس،  وبعضها  كبيرة  احليوانات  ننطلق،  أن 
أن نكون حذرين. هنا تقول املعلمة: فاجأني هنا أحد 
األطفال بأن طلب أن نأخذ معنا »املسدس اللي بنطخ 
احليوانات فيه ويناموا«. بعض األطفال اعترض: »ما 
بدنا نطخ احليوانات! مبوتوا«. ولكن الطفل دافع عن 
تدخلت  يعضونا«.  ما  عشان  بناموا  »الء!!  اقتراحه: 
وأوضحت لهم بأنه مسدس تخدير ال يقتل احليوانات، 
ولكنه يساعدنا على نقلها دون أن يتعرض أحد ألذى، 
وتعزيزاً لفكرة الطفل طلبت منه أن يصنع لنا مسدس 

تخدير لنأخذه معنا.

واحداً  الغابة،  إلى  وتوجهوا  الشعار  األطفال  وضع 
تلو اآلخر، حملوا احليوانات ووضعوها يف األقفاص 
بعد أن مت تخديرها. تعلم األطفال املطابقة هنا، فها 
الكبيرة،  للحيوانات  الكبيرة  األقفاص  يختارون  هم 
يف  مسبقاً  يفكروا  لم  حليوانات  حلول  عن  ويبحثون 
نقلها، فاألسماك حتتاج لظروف خاصة تختلف عن 
احليوانات األخرى، وذلك دفع األطفال للبحث والعمل 
الشاحنة،  فوق  لوضعها  خاصة  أحواض  إنتاج  على 
فكر  حيث  لألفاعي،  والبعض  لألسماك،  بعضها 
األطفال بضرورة عزلها حتى ال تؤذي بقية احليوانات. 
لقد كانت مرحلة العمل مجاالً جديداً لألطفال جعلهم 
وبني  وقوائم،  مخططات  على  العمل  بني  يقارنون 

ملسوا  لقد  الواقع،  أرض  على  العمل 
أعدوا،  قد  كانوا  مبا  ثغرات  وجود 
ميدان  يف  األمر  تدارك  على  فعملوا 
األقفاص  من  املزيد  وجهزوا  العمل، 
بالشاحنة  أحلقوها  التي  العربات  أو 
لتالئم نقل حيوانات ضخمة مثل فرس 
النهر. وهكذا أصبحت الشاحنة جاهزة 

وحتركت باجتاه حديقة احليوانات.

قامت  الصف،  عن  األطفال  غياب  يف 
مكانها  ووضعت  الغابة  بإزالة  املعلمة 
مخطط حديقة احليوانات. الشاحنة يف 
األقفاص  الصف وعليها  مكان آخر يف 
)وصلت  احليوانات.  وصور  املتلفة 
احليوانات،  حديقة  إلى  الشاحنة 
وأقفاص  ومحل هدايا  للحديقة مدخل 

أشجار  توجد  األقفاص  بعض  يف  األحجام.  متنوعة 
طويلة، ويف البعض حشائش، وأخرى توجد بها برك 
محاطة  للزوار  جلوس  وأماكن  كهف  يوجد  كما  ماء. 
احليوانات  سيضعون  أين  األطفال  يقرر  باألزهار(. 
الذي رسم  داخل احلديقة. كل طفل يحمل احليوان 
تتأمل  يختاره.  الذي  املكان  يف  ويضعه  الشاحنة  من 
املعلمة مع األطفال احليوانات داخل احلديقة، وتستمع 
اختاروها  التي  األماكن  مناسبة  مدى  حول  آلرائهم 
للحيوانات، يقترح األطفال أن يتم تغيير أماكن بعض 
هو  ما  على  اقتراحاتهم  يف  ويعتمدون  احليوانات، 
مغروس يف أذهانهم عن حدائق احليوانات والترفيه، 
يف  ذلك  على  بناء  القرد  يكون  بأن  األطفال  يطالب 
تتساءل  احلديقة،  زوار  يسعد  حتى  الهدايا  دكان 
يف  يعيش  كان  القرد  هذا  ولكن  باستغراب:  املعلمة 
الغابة، ماذا سيفعل يف دكان الهدايا؟ رد األطفال أنه 
سوف يلعب، ويخرب ... إذاً سوف يرهب الزوار ولن 
األطفال  أحد  تذكر  نفعل؟  ماذا  املعلمة،  ترد  يسلّيهم 
ومعلمتهم  األطفال  فتقود  السيرك«.  يف  »القرود 
للحديث عن تدريب احليوانات يف السيرك وكيف يتم 
أن  القرود، ميكن  مثل  ذكية،  احليوانات  بعض  ذلك. 
تتعلم بعض احلركات. تعلم أوسع عن القرود وبعض 
يستدعي  البابون(  الشمبانزي،  )الغوريال،  أنواعها 
الحقاً من املعلمة أن تعرض على األطفال فيلماً ثقافياً 
عن القرود. يقترح يزن أن يدرب القرد، ويضيف أن 
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القرد بحاجة إلى شجرة يف محل الهدايا حتى يتسلق 
عليها. فتوكل له هذه املهمة التي ينجزها ويعلن عن 
جاهزية القرد ليكون يف محل الهدايا. وهكذا تتوالى 
كثيرة،  واعتراضات  نقاشات  ويصاحبها  التعديالت 
اجلميع.  يرضي  تقسيم  إلى  بعدها  الفريق  ليصل 
احليوانات يف احلديقة اآلن، بعيداً عن الغابة اجلافة، 
حيث يتوفر لهم املاء والطعام، ولكن انظروا أال تبدو 
النظر  األطفال  ميعن  املعلمة.  تقول  حزينة؟  الزرافة 
سؤالها،  فيقترحون  السبب،  عن  بالتساؤل  ويبدأون 
زي  بأنها حزينة ألنها يف قفص، »مش حرة  فتجيب 

ما كانت يف الغابة«.

أنها  فيعرفون  الزرافة،  محاورة  يف  األطفال  يستمر 
الغابة،  يف  كانت  كما  أصدقاء  لها  وليس  وحيدة 
فيتحدثون عن انتقال احليوانات من بيئتهم األصلية 
بيئة  إلى  وسعادة،  بحرية  فيها  يعيشون  كانوا  التي 
مختلفة يعيشون فيها داخل أقفاص. ويقررون ضرورة 
العودة إلى الغابة فيبدأون بالعمل على خلق بيئة أقرب 
التأقلم.  على  احليوانات  ليساعدوا  للغابة،  تكون  ما 
داخل  واحلبال  األشجار  بعض  برسم  طفل  يقوم 
قفص القرد احلزين حتى يقفز عليها كما كان يفعل 
عند  الوحشي  احلمار  وضع  آخر  ويقترح  الغابة،  يف 
أحدهما  يؤذي  ولن  مثلها  العشب  يأكل  ألنه  الزرافة 
اآلخر. وآخر يقترح أن الكنغر أضاعت طفلها، ويقول 
للعشاء!  تناواله  قد  والنمر  األسد  أن  األطفال  بعض 
لم  »ال،  يجيبون  الذين  والنمر  األسد  سؤال  فيقرروا 
نأكله، نحن داخل أقفاصنا«. فيقرر األطفال البحث 
يف  صنعوها  التي  املناظير  مستخدمني  احلديقة  يف 
وقت سابق. جون يجد الكنغر الصغير داخل الشاحنة 
التي نقلت احليوانات من الغابة إلى احلديقة. وبذلك 

يساعد الفريق أمه التي شكرتهم.

تقول املعلمة: لقد عمد األطفال على ابتكار معضالت 
والعمل على حلها، وهذا األسلوب يف التعليم واملندرج 
حتت مسمى استراتيجية حل املشكالت، جنح األطفال 
يف تطبيقه من خالل العباءة دون أن يكونوا على دراية 
مباهيته، ولكنهم انخرطوا بشكل عميق جداً فيه عبر 
تنفيذ املهام التي كلفوا بها وأحبوا ما كانوا يقومون به 
وتنظيمها،  األشياء  إلنتاج  الواسعة  مخيلتهم  ووظفوا 
لقد مارسوا ما يتقنون دون تلقني أو حتفيظ، فتعلموا 

ما فاق املنهاج بكثير.

القوانني وفتح  بتنظيم  بالعباءة  ينهي األطفال عملهم 
أحوال  تتحسن  أن  منتظرين  الزوار،  أمام  احلديقة 

الغابة ليعيدوا إليها حيواناتها.

من دفرت المرب�ية
هذا املشروع هو مشروعي األول ضمن برنامج التكون 
بهذا  معرفتي  بداية  كانت  الطفولة،  ملربيات  املهني 
املدرسة  مديرة  مني  طلبت  حني  التعليم  يف  التوجه 
التي أعمل فيها -مدرسة املستقبل- أن أرافق زميلة 
لي كانت ملتحقة مبشروع التبادل بني مدرسة وودرو 
استضافت  حيث  القطان،  احملسن  عبد  ومؤسسة 
على  زميلتي  مع  للعمل  بريطانيا  من  معلماً  املدرسة 
تخطيط عباءة خبير وتطبيقها مع طالبها، وبحضور 
وكان  مختلفة،  روضات  من  املربيات  من  مجموعة 

دوري حينها يقتصر على الترجمة.

اخلبير  عباءة  على  تعرفت  التجربة  هذه  خالل  من 
كنهج تعليمي مثير الهتمام األطفال والبالغني على حد 
سواء، حيث يقدم املنهاج بشكل شيق وسلس ومحبب 
اململة.  التقليدية  األساليب  عن  بعيداً  لألطفال، 
أبهرتني الفكرة، وما أثارني أكثر هو تفاعل الطالب، 
وكان قد سبق لي أن علّمت بعضهم، وكنت على علم 

بسلوكياتهم ومستوى حتصيلهم األكادميي.

من ضمن األطفال، كان هناك طفل صعب، عنيد إلى 
حد كبير، سريع الغضب، وله ردود فعل عنيفة. وكنت 
يؤثر  وأن  الصفية،  الغرفة  فوضى يف  يثير  أن  أتوقع 
فاجأني  أنه  إال  املشروع.  تطبيق  على  سلبي  بشكل 
ومنخرطاً  كان متحمساً  للمشروع،  بتفاعله واجنذابه 
بشدة، وكان يطرح األسئلة ويبحث عن حلول، ويأتي 
حول  جديدة  أفكاراً  يحمل  وهو  الصف  إلى  يوم  كل 
املشروع، وكان ينقل صورة ما يحدث يف الصف إلى 
منزله، يحكي ألهله تفاصيل ما حدث، ويطرح عليهم 

األسئلة حول املواضيع املختلفة املتعلقة باملشروع.

لقد خلق هذا األسلوب التعليمي التفاعلي مساحات 
مختلفة ومتنوعة تتسع للفروق الفردية بني الطالب، 
وتعطي الفرصة لكل منهم أن يجد نفسه واهتماماته، 
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حق  فمن  يجيد،  التي  بالطريقة  نفسه  عن  ويعبر 
اجلميع أن يطرح األسئلة ويبحث عن احللول، بحيث 
من  أن يصبح جزءاً  أي طالب من حقه يف  يحرم  ال 

العملية التعلمية.

أجد  أكاد  أني  وشعرت  باملشروع،  شغف  لدي  توّلد 
جعل  من  ميكنني  الذي  الفعال  التعليمي  األسلوب 
تأثيراً  أكثر  واإلنسانية  األكادميية  طالبي  جتربة 
وفاعلية، ومن هنا، سعيت إلى االنخراط يف برنامج 
التكون املهني يف مؤسسة عبد احملسن القطان، وكانت 

املدرسة الصيفية يف جرش هي احملطة التالية.

ومت  واملعرفة،  التجربة  من  أكثر  اقتربت  جرش،  يف 
أشعر  جعلني  وتفاعلي  فعال  بشكل  املوضوع  تقدمي 
بالثقة شيئاً فشيئاً. مت خالل التدريب، تقدمي الكثير 
من املعرفة واألساسيات عن عباءة اخلبير والدراما يف 
التعليم. كما مت عرض وتطبيق مناذج لعباءات متعددة. 
كان اجلو العام يف جرش مشحوناً بالشغف والطاقة. 
ومعلمات  معلمني  مجموعة  من  واحدة  كنت  فأنا 
خلف  ساعني  متنوعة،  ومدارس  أماكن  من  حضروا 
وحتطم  بالتعليم،  ستنهض  التي  السحرية  الوصفة 

القالب الروتيني التقليدي.

فأكثر  أكثر  اقتربت  قد  أني  املرحلة شعرت  هذه  يف 
من امتالك تلك املعرفة. إال أن مخاويف كانت تتمحور 
حول إمكانية تطبيق هذه املعرفة مع طالبي الصغار. 
دور  يلعبون  املدربون  كان  الصيفية،  املدرسة  ففي 
الطالب.  دور  نلعب  البالغني  نحن  كنا  بينما  املعلم، 
كنت أتخيل ردود فعل طالبي، هل سأمتكن من جذب 
هل  واهتمامنا؟  فكرنا  مدربونا  كما جذب  اهتمامهم 
يف  باملنهاج  متصلة  شيقة،  عباءة  تقدمي  يف  سأجنح 
هذه  يف  واالجنذاب؟  باحلماس  ومليئة  مضمونها، 
املرحلة، كنت عالقة يف مرحلة التخيل. تخيل غرفتي 
عباءة  إنتاج  على  قدرتي  طالبي،  تفاعل  الصفية، 

ناجحة ومثمرة.

بعد جرش، كانت ورشة التكون املهني ملربيات الطفولة 
التالية.  اخلطوة  هي  »القطان«  طاقم  مع  أريحا  يف 
للثقة،  وتعزيز  للهمم،  حشد  غنية،  مكثفة،  ورشات 
تطبيقات أكثر جعلتي أشعر أني أصبحت أملك أدوات 

أكثر تؤهلني لإلقدام على اخلطوة القادمة. يف هذه 
املرحلة، أصبحت أملك احلماس، واملعرفة، واألدوات، 
»القطان«،  يف  البرنامج  فريق  من  واملساندة  والدعم 
ما وّلد لديَّ الثقة لإلقبال على اخلطوة التالية، وهي 
التخطيط لعباءة أنفذها مع طالبي. مخاويف يف هذه 
املرحلة كانت تتمحور حول نقطتني؛ األولى هي قلقي 
وتفاعلهم.  طالبي  اهتمام  جذب  من  أمتكن  أال  من 
والنقطة الثانية هي خويف من أن أقع يف »فخ« التشبث 
مبخططي وأحرم املشروع من التطور وفقاً ملا سيقدمه 

الطالب من أفكار ومقترحات.

املشروع،  بداية  معي  التي حدثت  األشياء  من  فمثال 
هي فكرة محاولة اختبار عمق املياه، قمت بفرد ورقة 
كبيرة على أرض الصف أمام طالبي، ولم أقل شيئاً. 
عيونهم  ويف  حولي  يجتمعون  أخذوا  أنهم  وجدت 
سنرسم  »هل  الورقة؟«،  هذه  »ِلَم  وتساؤالت:  فضول 

عليها؟« ... إلخ.

ما  اللحظة  تلك  يف  أعرف  أكن  لم  أنا  احلقيقة،  يف 
األحجار  بعض  قد جمعت  كنت  الورقة.  من  الغرض 
اجلبال.  إلى  بها  قمت  رحلة  من  األحجام  متفاوتة 
األطفال  وأخبرت  الورقة  على  األحجار  وضعت 
بعضهم  قام  بها.  يلعبون  وهم  وراقبتهم  رحلتي  عن 
بترتيبها من األصغر إلى األكبر، وقام آخرون بعِدها، 
والبعض قارن بني لونها وملمسها، ثم اقترحت عليهم 
الوديان  رسم اجلبال، وأخذنا ذلك إلى احلديث عن 
واألنهار، والصخور، وغيرها، رسمنا ولعبنا بالصخور، 

وتعلمنا أيضاً عن مواضيع مختلفة.

استمتعوا  قد  وكانوا  اليوم،  ذلك  طالبي  ودعت 
اكتمال  عدم  من  الرغم  على  البسيط،  »بنشاطنا« 
احلجارة،  وجمعت  الورقة  طويت  كمشروع.  عناصره 
وجمعت، أيضاً، الكثير من الثقة واإلميان بأني سأجنح 
يف كسب اهتمام طالبي إذا ما قدمت لهم شيئاً يفتح 
»إنقاذ  ملشروع  اختياري  كان  هنا  ومن  املعرفة.  باب 
شغف  من  طالبي  لدى  ملست  ملا  الغابة«،  حيوانات 
بعالم احليوانات، ومبا ميكن أن يتم تقدميه من ثيمات 

منهاجية وقيم اجتماعية من خالل هذا املوضوع.

فريق  إلى  واجتهت  أفكاري  حملت  املرحلة،  هذه  يف 
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التخطيط يف مشروع التكون املهني ملربيات الطفولة، 
على  وعملوا  الفكرة  حللوا  فكرتي،  عليهم  طرحت 
تطويرها معي، ورسمنا املخطط خطوة خطوة باجتاه 
حتويلها إلى مشروع تعلمي فعال. اآلن لدينا مشروع 
إلى  العملية، حملته  وتفاصيله  العريضة  يف خطوطه 

التطبيق مع طالبي يف غرفة الصف.

جعال  املشروع  مع  وتفاعلهم  طالبي  أفعال  ردود 
كل  يف  انخرطوا  فقد  األولى،  جتربتي  املشروع  من 
األهالي  بعض  إن  حتى  مبهر،  حد  إلى  منه  مرحلة 
إليها،  سنذهب  التي  الغابة  عن  يسألونني  جاؤوا 
التي  واملعرفة  وشغفهم  انخراطهم  أبناؤهم  نقل  فقد 
إحدى  يف  إنه  حتى  البيت.  إلى  املدرسة  يف  كونوها 
ليوصل كيساً  الدوام  اآلباء خالل  املرات حضر أحد 
صغيراً به بعض احلجارة التي جمعتها ابنته لتضعها 
يف غابتنا، وكانت قد نسيت إحضاره للمدرسة. ويف 
صغير  بحث  بعمل  األهالي  بعض  قام  أخرى،  مرات 
إلى  معهم  وأرسلوه  الغابة،  حيوانات  عن  أبنائهم  مع 
املدرسة. تأثر الطالب باملشروع، ونقلهم للمعرفة بهذا 
املشروع،  تعلموه خالل  ما  أن  أؤمن  الشكل، جعالني 
الصعب  من  وإنه  ووجدانهم،  ذهنهم  يف  استقر  قد 
جداً أن ينسوه. أما أنا فقد تعلمت الكثير عن طالبي؛ 
ومناطق  تعلمهم  وكيفية  واهتماماتهم،  قدراتهم، 
أيضاً.  ذاتي  اكتشاف  أعدت  فقد  وإبداعهم  متيزهم 
فعلى الصعيد اإلنساني، أن تؤمن مبا تفعل وتقدم، هو 

مبثابة أن تقطع نصف الطريق نحو هدفك.

أنا أسير باجتاه ذاتي، كمعلمة وضعتني هذه التجربة 
يف حتدٍّ مع ذاتي، كسر القالب التقليدي الذي يضع 
حدوداً بني مجاالت املعرفة املختلفة. من قال إن تعلماً 
كالعد والتصنيف يجب أن يقدم يف درس منفصل عن 
تعلم ما تأكله اخلفافيش؟ ومن قال إن القيم يجب أن 
يتم حصرها يف حصة التنشئة االجتماعية أو التربية 
الدينية؟ بإمكاننا أن جنعل من التعليم رحلة متكاملة 
حصص  تخصيص  على  مجبرين  ولسنا  ومتصلة، 
ومفتوح  سليم  بتخطيط  مادة.  لكل  منفصلة  وفصول 
يتعلمون  كما  طالبنا  من  نتعلم  أن  وقبول  ومتنبه، 
التعلمية إلى مستويات  منا، ميكننا االنتقال بالعملية 
جديدة، أكثر فاعلية، يشعر معها الطالب أنهم جزء 

منها، حتى حتفر بداخلهم وتصبح جزءاً منهم.

ليس  اخلبير،  عباءة  منهاجية  أملك  أصبحت  اآلن 
كمعرفة بل كخبرة. أشعر بثقة بنفسي أكثر، وبطالبي 
لدي  ونبحث.  معاً  نسير  أن  على  وبقدرتنا  كذلك، 
وتنفيذ  تخطيط  من  متكنني  التي  واألدوات  اإلميان 
عباءة جديدة، أنظر إلى هفواتي يف جتربتي السابقة 
كنقطة انطالق نحو جتربة جديدة، وأن أخوض رحلة 
أكثر  انفتاحاً،  أكثر  فيها  أكون  طالبي  برفقة  تعلمية 
حرية ومغامرة، لنصل إلى أماكن جديدة، يكون التعلم 

فيها نهج حياة.

هي  والرياض  الصفوف  تتحقق يف  التي  التجربة  إن 
جتربة فردية وجماعية، حيث اجلهد األول الذي يبدأ 
يف مؤسسة عبد احملسن القطان، ومن خالل فريقها 
املتكامل؛ باحثني ومعلمات مساعدات وفريق تخطيط 
بعديها  للتجربة  مينح  الذي  السياق  ميثل  وتركيز، 
الذي  املؤسساتي  السياق  إنه  واجلماعي؛  املعريف 
تنمو داخله اخليارات الفردية والنجاحات املمتدة يف 
الرياض، حيث الدعم املادي واملعريف واحملتوى املبني 
على  مينح  جديد  أمل  هو  عمل،  منهجية  شكل  على 
»معلمات  الوقت  مع  لنصبح  وممارسة  خبرة  شكل 
ذواتهم،  والهدف كجزء من  املنهج  يحملون  ومعلمني« 
وميضون بثقة أن هناك من هو موجود دائماً لتقدمي 
فرص  وتوفير  األمل  وبث  أشكاله،  مبختلف  الدعم 
تعلم متكامل وخالق وقائم على اإلبداع واالستكشاف 
والشغف لكل من يسعى نحو ذلك من طالب ومعلمني.

روضة مدارس املستقبل - رام اهلل




