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المشروع في صورة

أطفال يف دور رواد فضاء يهبطون على كوكب جديد يستكشفونه ويلتقون مبلكته، يحاورونها فتعمل على إقناعهم 
بالتخلي عن فكرة العودة إلى كوكب األرض والبقاء على الكوكب اجلديد والعيش معهم ضمن أنظمة الكوكب األخضر 

السعيد وقواعده.

املشروع،  الذي مت تشكيله ضمن  الذي أطلقه األطفال على فريقهم  رواد فضاء فلسطني”، هذا هو االسم  “فريق 
لهم،  بالنسبة  كان مجهوالً  الكثير مما  تعلموا من خاللها  التي  املهام  املرور يف مجموعة من  بعد  املعلمة  وبإشراف 
كالتعرف على مفاهيم األرض والفضاء واالكتشاف واملجرات والبيت والسكن والوطن ... حيث أثار املوضوع شغفهم 
وقادهم ليؤسسوا مركبة فضائية ومحطة فضاء متغلبني على صعاب عدة واجهتهم يف رحلتهم. هذا هو سياق املشروع 
املبني على منهجية عباءة اخلبير الذي نفذته املعلمة منى اجلمل مع أطفالها يف روضة رأس كركر، وذلك ضمن برنامج 

ان. التكون املهني يف مؤسسة عبد احملسن القطَّ

في الفضاء
وكان الفضاء فضاًء للتعلم

منى اجلمل

المشروع سياق للتعلم والت�أمل
معارفهم  باستكشاف  األطفال  مع  املعلمة  بدأت 
الفضاء  عن  فيلماً  لهم  وعرضت  أوالً،  الفضاء  حول 
من  ليختاروا  الدور  بناء  يف  معهم  وتدرجت  ورواده، 
واألشكال  األحجام  املختلفة  الصور  من  الكثير  بني 
مركبتهم  ويصمموا  يناسبهم،  ما  فضائية  ملرَكبَات 
اخلاصة الشبيهة بتلك التي اختاروا، ولكنهم حرصوا 
املساحة  حيث  من  اخلاصة  تفاصيلهم  إضافة  على 
يحرسون  وأصبحوا  أعدادهم،  مع  لتتناسب  والشكل 
ويتدربون على  ويزينونها  من سرقتها  مركبتهم خوفاً 

آلية الصعود إليها والعمل داخلها.

جتربة  لألطفال  بالنسبة  كان  للرحلة  االستعداد 
جديدة وفريدة من نوعها، فعندما طلبت املعلمة من 
كل منهم أن يختار غرضاً ليحمله معه يف رحلته، بدأت 
من  األساسيات  اختاروا  أن  فبعد  تتحدد،  أولوياتهم 
أدوات وطعام، حملوا حقائبهم بذكرياتهم وكل ما هو 
من  فمنهم  رحلتهم،  يف  ليرافقهم  قلوبهم  على  عزيٌز 
اختار ألعابه، وسادته، صوراً ألقربائه، دراجات، ألواناً 
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وأقالماً، وعبروا عن كل ما تعنيه لهم وباتوا جاهزين 
املستقبل  قادة  واستكشافه.  الفضاء  إلى  للصعود 
يجهزون أنفسهم لإلقالع بعد توجههم حملطة الفضاء 
ألمرهم،  يهتمون  ومن  أحبابهم  ووداع  الفلسطينية، 
حيث جسدوا هذه اللحظة ضمن صور ثابتة، فمنهم 
من وّدع خاله، أخته، صاحب الدكان، أمه، أباه، أخاه 
وعن  األطفال  مكنونات  عن  السياق  هذا  كشف   ...

مدى تعلقهم باحمليطني بهم.

كتبت املعلمة يف دفتر تأمالتها: »لقد أصبح األطفال 
اآلن متمكنني مما لديهم من خبرات ومهارات وآليات 
زادتهم  حيث  رحلتهم،  يف  تساعدهم  وتعايش  تعامل 
هذه املهمات معرفة، وأكسبتهم قيماً ومبادئ اجتماعية 

انعكست يف سلوكهم خارج إطار العباءة«.

جاهزاً  فلسطني«  فضاء  رجال  »فريق  أصبح  اآلن 
لذلك، تصلهم رسالة  وبينما هم مستعدون  لإلقالع، 
كوكب  عن  حتدثهم  الفضاء،  يف  موجودين  رواد  من 
جديد مت اكتشافه، وحاول أحد هؤالء الرواد الهبوط 
عنه،  املعلومات  بعض  وتوفير  الكوكب،  ذلك  على 
وبعث رسالة كان محتواها كالتالي »إنه كوكب أخضر 
جعلت  األولية  املعلومة  هذه  سعداء«  سكانه  اللون 
ذلك  قبل  لكن  جديدة،  مهمة  يواجهون  الفضاء  رواد 
ُطِرَح عليهم سؤال وهو: ما الذي جعل سكان الكوكب 

األخضر سعداء؟

اندفع األطفال لإلجابة عن السؤال، وجاءت إجاباتهم 
بشكل غريب وملهم لم تتوقعه املعلمة، فبعضهم رأى أن 
سعادة سكان الكوكب تأتي من امتالكهم ألعاباً كثيرة 
ومنوعة، أو ألنه ليس لديهم ليل، ورمبا كانت لديهم 
ويأكلون  دائماً،  للمالهي  يذهبون  أو  تطير،  سيارات 
احللوى كثيراً، أو رمبا لديهم بحر، و بيوتهم جميلة...

األسباب  عن  للتساؤل  املعلمة  قادت  اإلجابات  هذه 
أمام  تساؤلها  وطرحت  سعداء،  نحن  جتعلنا  التي 
األطفال: كيف نكون سعداء؟ ما األشياء التي جتعلنا 
من خالل  إجاباتهم  األطفال  بالسعادة؟ جسد  نشعر 
الرسم والصور الثابتة. ومرة أخرى فاجأوا معلمتهم 
صعٌب  »سؤاٌل  املعلمة:  تقول  إجاباتهم.  ببساطة 
إجاباتهم  ثنايا  يف  األطفال  عبر  بسيطة  وإجابات 
)السعادة  مفهومها  إلى  ليصلوا  للسعادة  فهمهم  عن 
باللعب  عندهم  السعادة  مفهوم  فتجلى  والرضا( 
تارة  وتصفيف شعر صديقة  تارة،  واحلجارة  بالرمل 
عند  والنوم  املالهي  إلى  الذهاب  كان  بينما  أخرى، 
اجلدة، واحلصول على مصروف أكثر قلياًل مما هو 
اآلن، كما توجه آخرون لربط سعادتهم بلوحة التعزيز 
التي تواجدت داخل الصف للحصول على الهدية حني 

يصلون خط النهاية.

دوٌر جديد تلعبه املعلمة وهو )مدير احملطة الفضائية( 
فضاء  رواد  فريق  يكلف  الذي  الزبون  بذلك  لتكون 
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األخضر  الكوكب  إلى  الذهاب  مهمة  فلسطني 
عنه،  معلومات  وجمع  سكانه،  ومقابلة  واستكشافه، 
وتزويد زمالئهم بكل معلومة تتوفر عن هذا الكوكب. 
وبذلك  املهمة،  استالم  على  باإلجماع  األطفال  وافق 
نحو  لتكون  وجهتهم  تغيير  اللحظة  هذه  يف  قرروا 
املجهول، لتزداد مهمتهم صعوبة عندما سألهم مدير 
احملطة: »إذا كنا نريد الذهاب إلى الكوكب األخضر، 
على  سعادتنا  أسباب  عن  لهم  نقول  أن  ميكننا  ماذا 

األرض؟«.

مرة أخرى يعود األطفال إلى واقعهم ليبحثوا فيه عما 
فتتنوع  األرض،  السكان على  لسعادة  يعتقدونه سبباً 
إجاباتهم لترسم صورة عن احلياة التي يحبونها هنا، 
األهل ومحبتهم، اللعب، األكل والشرب، وتعاقب الليل 
والنهار، ووجود كل هذا الكم من التقدم والتطور وما 

وفره من وسائل نقل ومحال جتارية.

أسئلة،  من  متوقع  هو  ملا  حتى  جاهزيتهم  ثبوت  بعد 
بعد  الفضائية،  مركبتهم  النطالق  التنازلي  العد  بدأ 
أن ارتدى األطفال مالبس الفضاء مستخدمني بذلك 
لها،  األيقوني  الترميز  شكلت  التي  والصور  اخليال 
والتي مت التعرف عليها جيداً، وعلى أهمية كل منها 
وشراب  طعام  من  يحتاجونه  مبا  تزودوا  وقد  لهم، 
جديد،  كل  ويرصدوا  الصور  ليلتقطوا  وكاميرات 

ويدونوا كل ما يرونه حولهم.

أحزمة  ووضعوا  الفضائية  املركبة  إلى  الرواد  توجه 
األمان وبدأ العّد التنازلي وانطلقوا يف الفضاء، صورة 
انخراطهم يف عملهم كانت رائعة، فدون سابق إنذار 
أصبحوا يلتقطون صوراً ومنهم من أمسك قلماً وورقة 
ورسم ما يراه، ليظهر الحقاً يف الصور التي التقطوها 
ورسموها بأيديهم كل ما شاهدوه يف الفيلم اخلاص 

عن الفضاء، الذي شاهدوه يف بداية املشروع.

لقد بدأ األطفال يف هذه اللحظة فكرة املعايشة والتعلم 
من داخل الدور، وبدأوا يصنعون قصتهم التي أصبحوا 
جزءاً منها، حيث أصبح بعضهم يوجه اآلخرين حتى 
يلتقطوا صور النجوم امللونة والكواكب، وكان بعضهم 
يضحك على زميله ألن شعره »منكوش« نظراً النعدام 
األنابيب.  من  الطعام  يتناولون  وآخرين  اجلاذبية، 
انخراٌط جميل عاشه األطفال جعلهم يختبرون جتربة 
السفر إلى الفضاء ويحاكون تفاصيلها دون أن تغادر 

أقدامهم الصغيرة األرض.

املنشود،  الكوكب  على  الفضائية أخيراً  املركبة  حتط 
وبينما ينشغل األطفال بالبحث واالستكشاف، تدخل 
مستخدمة  األخضر«  الكوكب  »ملكة  دور  يف  املعلمة 

رمزاً يدل على ذلك وهو »التاج«.

تصّرح  الفضاء  ورواد  امللكة  بني  يحدث  طويٌل  حواٌر 
فيه امللكة بفكرة أنها كانت تراقبهم، وأن مستشاريها 



وع
شر

 م
ي

 ف
ل

طف
 و

ية
رب�

 م
ري:

خب
 ال

ءة
با

ع

رؤى تربوية - العددان 26860-59

طلبوا منها استبعادهم، لكنها فضلت مقابلتهم وطرح 
بعض األسئلة عليهم التي راودتها عنهم، من هم؟ من 
أين أتوا؟ وكيف يعيشون؟ ما هو كوكبهم؟ ما الذي دفع 

بهم إلى القدوم الى كوكبها؟

أزرق  لونه  كوكب  كوكبهم،  بوصف  األطفال  بدأ  هنا 
مكان  يف  عليه  ونعيش  األرض،  اسمه  وأخضر  وبني 
ماهي  فلسطني،  عن  امللكة  تتساءل  فلسطني.  اسمه 
البسيطة  بلغتهم  األطفال  فيستفيض  تبدو،  وكيف 
لها، يسمون قريتهم، وغيرها من  ومعارفهم بوصفها 
املدن واألماكن التي تقع يف فلسطني، يصفون البيوت 
والشوارع والسيارات، فتسأل امللكة عن البيوت وماذا 
من  مصنوعة  أنها  على  لها  األطفال  يصفها  تعني، 

احلجارة، ولها نوافذ وأبواب، وأنهم ينامون داخلها.

عن  سؤال  مختلفة،  جوانب  إلى  يتطرق  طويل  حوار 
على  سعادتهم  عن  األطفال  يعرب  وسببها،  السعادة 
يقتحم  الذي  اجليش  وجود  يذكرون  ولكنهم  كوكبهم، 
البيوت ويطارد الشباب، ويطلق النار عليهم ليقتلهم، 
يتحدثون عن احلواجز، وعن الكالب التي يستخدمها 
اجلنود، عن سياراتهم الضخمة املخيفة التي تقتحم 
املدن والقري لياًل ليكسروا أبواب املنازل، ويرعبوا من 
يتحدثون  السجون.  داخل  الشباب  ويضعوا  بداخلها، 
من  اجلنود  مينعهم  وكيف  األقصى،  عن  للملكة 
ما  عن  سألتهم  وعندما  فيه،  والصالة  إليه  الوصول 
يكون األقصى، يعرفونه على أنه جامع كبير يذهبون 
التي يصعب  القدس  ويتواجد يف مدينة  فيه  للصالة 
واجلدار  العسكرية  احلواجز  بسبب  دخلوها  عليهم 

الفاصل.

لهم  تقدم  طويل  نقاش  وبعد  حلالهم،  امللكة  حتزن 
األخضر،  كوكبهم  يف  معها  يسكنوا  بأن  اقتراحاً 
وطنهم  من  أكثر  بأمان  العيش  على  تساعدهم  حتى 
فلسطني، لكن ضمن شروطها، مثل أن يبقوا األطفال 
يجعلهم  ما  كل  لهم  وتوفر  السعيد،  الكوكب  على 
كوكبهم  إلى  عودة  بال  لكن  بأمان،  ويعيشون  سعداء، 
حياتهم  يخص  شيء  كل  ينسوا  أن  وعليهم  السابق، 
السابقة، ويعيشوا كما يعيش سكان الكوكب اجلديد 
مبتسمني دائماً حتى تبقى سمة السعادة طاغية على 
ليبقى  الكوكب  يف  للعمل  حياتهم  ويكرسون  الكوكب، 

يكترثون ملشاعر بعضهم، سعيدون  دوما أخضر، وال 
مبا ميتلكون من أدوات وليس أصدقاء أو أهل.

تقول املعلمة :«هنا وصلت العباءة إلى ذروتها، شعور 
بالصدمة طغى على األطفال وهم يستمعون حلديث 
امللكة، حتى إن بعضهم أصبح مييل إلى البكاء عندما 
يدعم  أحدهم  لفريقني،  منقسمني  أنفسهم  وجدوا 
يعارض  واآلخر  األخضر،  الكوكب  على  البقاء  فكرة 
ذلك بشدة، ويطالب بالعودة إلى كوكب األرض، حوار 
شديد يدور بني الفريقني، كل فريق يقدم مبرراته التي 
قادته لقراره، فها هم فريقان، املؤيدون للبقاء الذين 
لم يتجاوز عددهم الـ)4( يقدمون مبرراتهم محاولني 
إقناع زمالئهم بتغيير رأيهم، فيقولون لهم: دعونا نبقى 
وليس  موجود،  نريده  كل شيء  كثيرة،  ألعاب  فلديهم 

هناك أحد يضربنا.

أمهاتكم  تريدون  أال  املعارضني:  فريق  عليهم  فيرد 
وآباءكم وأخوتكم، ال تريدون أن نلعب يف الشارع بعد 
الروضة، أال تريدون الذهاب إلى املسجد. طيب، أال 

تريدون أن تلعبوا باآليباد والبسكليت واجلواالت؟

التاج  بخلع  الدور  من  املعلمة  تخرج  األثناء  هذه  يف 
عن رأسها، وتعود لتكون زميلتهم يف الفريق، وتسأل 
ما  عليها  األطفال  يسرد  بينهم،  يدور  عما  األطفال 
على  البقاء  فكرة  رفض  قرروا  وأنهم  معهم،  حدث 
النظر  بغض  وطنهم  يحبون  ألنهم  األخضر،  الكوكب 
والتي  بهم،  حتيط  التي  الصعبة  الظروف  كل  عن 
ذكروها سابقاً باستثناء طفلة واحدة أصرت أن تبقى 

لكنهم أقنعوها بالعودة.

)ومبتابعة موضوع تلك الطفلة اتضح أنها معنَّفة بشكل 
كبير من قبل األهل داخل البيت، وقد مت التواصل مع 
لألمر،  متفهمة  وكانت  معها،  املوضوع  ومناقشة  األم 
وانعكس ذلك الحقاً على الطفلة، وأصبحت منخرطة 

مع زمالئها أكثر.(

إحدى  تقدم  لألطفال،  املعلمة  استمعت  أن  بعد 
واحلراس  غادرت  امللكة  بقولها:  اقتراحاً  الطفالت 
منشغلون دعونا نعود بهدوء ملركبتنا الفضائية ونعود 
إلى األرض ووطنا فلسطني. تفاجأت املعلمة جداً من 
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أقدامهم  أصابع  أطراف  على  ميشون  وهم  األطفال 
دون صوت وبنظام وسرعة، وعند أخذ أماكنهم بادرت 
التنازلي  العد  عند  األطفال  وقاطعت  الطفلة  هذه 
بقولها: »بالش من العشرة بدنا نعد من 4 حتى نطير 

أسرع«. وبدون أي نقاش، نفذ األطفال األمر.

عاد األطفال إلى األرض على عجل، وجدوا معلمتهم 
ومعلمة أخرى موجودة داخل الصف وأخبروهما عن 
رحلتهم وحوارهم مع امللكة. ذهلت املعلمة األخرى من 
الطريقة التي سرد فيها األطفال األحداث بتفاصيلها 
فسألتهم: يعني إنتو بتحبوا فلسطني؟ وردوا دون أي 
تردد وبصوت جماعي وابتسامة عريضة: نعم نحبها.

من دفرت المرب�ية
إنها املرة األولى التي أعمل فيها معلمًة يف روضة قرية 
رأس كركر، وبالتالي لم تكن لدي املعرفة الوافية حول 
طبيعتها وطبيعة عيش سكانها وقربها من املستوطنات، 
وحقيقة أن هذا القرب كان مصدر رزق أغلب سكان 
االرتباط  هذا  الحظت  ما  سرعان  ولكني  القرية، 
من  وقربها  للقرية  اجلغرافية  الطبيعة  عن  الناجت 
الداخل احملتل. لقد خلق عمل أهالي القرية بالداخل 
احملتل لُبساً وعدم دراية عند األطفال يف هذا العمر 
ملفهوم االحتالل، فجاء هذا املشروع من أجل توعية 
السياسية  واحلقائق  الوطن  مفهوم  حول  األطفال 
اخلاصة به، ليروا ويعرفوا أن »إسرائيل ليست مكاناً 
للعمل وجلب األموال« كما تذّوت لديهم مما يسمعونه 
عَرضاً يف املجتمع احمليط، ويأتي ذلك، أيضاً متاشياً، 

لرياض  املقرر  املنهاج  مع 
وحدة  خالل  من  األطفال 
وقد  اجلميلة«،  »فلسطني 
األهداف  بعض  رصد  مت 
مع  ودمجها  التعليمية 
العباءة من أجل استكشاف 
بناء  أهمها  ومفاهيم  قيم 
للخريطة  واضحة  صورة 
والوجدانية  التضاريسية 
وإيجاد  »فلسطني«،  للوطن 
مثيرات تربطنا به حتى ولو 
كانت سلبية والتعايش معها 

وتقبلها.

األطفال  اكتسب  حيث  بنجاح،  ذلك  حتقيق  مت  وقد 
معرفة واضحة حول بلدهم وعلمهم وانتمائهم، ولكل 
ما يخصه واحلفاظ عليه. لقد حققت العباءة العديد 
من التغيرات على املستوى الشخصي، وعلى مستوى 
من  لدي  تخوف  هناك  كان  فقد  أنفسهم،  األطفال 
»عباءة  مثل  جديدة  ومنهجية  استراتيجية  استخدام 
اخلبير« على الرغم من كوني أمارس مهنتي كمعلمة 

منذ ما يقارب عشر سنوات.

للموضوع،  التخطيط  كيفية  يف  جتسد  األكبر  خويف 
يحقق  وسهل  بسيط  بشكل  ألطفالي  تقدميه  وكيفية 
لهم اجلذب ويزيد لديهم التعلم دون أن أَمس صورة 

آبائهم الذين يعملون يف الداخل احملتل.

لقد عاد األطفال إلى األرض بعد رحلتهم يف الفضاء 
بفكر مختلف، وأصبح املوضوع مسيطراً عليهم وعلى 
حواراتهم التي لم تنته بانتهاء العباءة، بل تطور أكثر 
واملتعلقة  بهم،  اخلاصة  التفاصيل  تفاصيل  ليشمل 

بثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم.

والهيئة  أدهشني  وقد  كثيراً،  األطفال  تغير  لقد 
حيث  من  عليهم،  العباءة  تأثير  واألهالي  التدريسية 
املسؤولية  وإظهار  التعلم  وحب  باملدرسية  التزامهم 
ّرمون على  على الرغم من صغر سنهم، ما جعلهم يُكَّ
واملنظم.  املثالي  الصف  اسم  حتت  املدرسة  مستوى 
لقد أصبحوا أكثر تعاوناً مع بعضهم البعض، وأصبح 
لديهم شعوٌر واضح باحملبة ألهلهم وذويهم، ومتكنوا 
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من التعبير عن أنفسهم بشكل صريح وأسلوب تلقائي. 
جموده  من  تشتكي  األطفال  أحد  والدة  كانت  لقد 
وعدم مباالته ملشاعرها جتاهه، حيث كانت ال حتظى 
منه بعناق، لكنه أصبح أكثر تقباًل واهتماماً مبشاعر 
والدته، وبات يعبر عن مشاعره بشكل أوضح، وهذا 
ما جعل األم سعيدة جداً وهي تزودني بهذه التغذية 

اإليجابية عن تأثر ابنها باملشروع.

أما معرفياً، فقد تعرف األطفال على خارطة فلسطني 
اجلغرافية، وفلسطني الوطن، وركبوا أجزاء اخلارطة 
عن طريق لعبة تعليمية، كما تعرفوا على جنسيتهم، 
التي  البلد  حسب  يحملها  جنسية  شخص  لكل  وأن 
ولد فيها. كما تعلموا احترام النشيد الوطني وتبجيل 
أيضاً،  سلوكياً،  عليهم  العباءة  انعكست  حيث  الَعلَم، 
يلفتون  الزمني  سنهم  صغر  من  الرغم  على  فكانوا 
الطابور  فعاليات  أثناء  واملعلمات  املديرة  انتباه 
وقفوا  الوطني  السالم  سمعوا  فأينما  الصباحي، 
ساكنني محترمني حتية العلم، سلوك جعلهم كأطفال 

مميزين ومثاالً يحتذى به«.

تعداه  بل  احلد،  هذا  عند  املشروع  تأثير  يتوقف  لم 
والهيئة  األهل  من  جميلة  انطباعات  مخلفاً  كثيراً 
على  إّطالع  له  كان  من  وكل  والتدريسية،  اإلدارية 
من  األطفال  تطور  جلّي  بشكل  ظهر  حيث  املشروع، 
رياضي،  منطق  »لغة،  والتعلمية  التعليمية  النواحي 
خيال، سلوكيات«، ما زادني إصراراً على متابعة هذه 

املنهجية اجلديدة يف التعليم.

أما أولياء األمور الذين كان بعضهم غير آبه للمرحلة 
معي  يتواصلون  أصبحوا  فقد  وخطورتها،  العمرية 
لالستفسار عن شغف األوالد بالفضاء والليل والنهار 
والنجوم، وإظهار مشاعر لم تكن تظهر من قبل. كما 
إن قدرة األطفال يف التعبير عن أنفسهم تطورت بشكل 
املشكالت  بعض  عن  الكشف  يف  ساعد  وذلك  كبير، 
التي مير بها بعض األطفال، حيث مت رصد 3 حاالت 
)عنف أسري »طفلتني«، عنف »طفل«، اعتداء وإهمال 
»طفل«( ومتت متابعة احلاالت ومحاولة إيجاد حلول 

لها بينما حل البعض وكان أثره واضحاً عليهم.

إن املضي باملشروع والوصول إلى هذه النتائج قد غير 

نظرتي لألطفال بشكل غريب، فعند سماعي لهم وهم 
يرفضون  جتعلهم  التي  األسباب  من  الكثير  يعددون 
حققت  ألنني  الكبير  بالفخر  شعرت  امللكة  عرض 
األطفال  إدراك  اكتشفت  ذاته  الوقت  ويف  مبتغاي، 
يحتاجون  كانوا  ما  فكل  الوطن،  االنتماء وحب  ملعنى 
له هو طريقة مناسبة لطرح املوضوع تتيح لهم فرصة 

االنخراط فيه والتعبير عنه.

فضاًل عن ذلك، فقد ساهم املشروع يف تطوري مهنياً، 
فقد مت الطلب مني إعطاء دورة للمعلمات لكي أنقل 
على  وأعرفهن  باملوضوع  البسيطة  معرفتي  إليهن 
معلمة  مع  والعمل  التعاون  مت  كما  العباءة.  مفهوم 
التكنولوجيا داخل املدرسة، حيث مت التخطيط معها 
ملشروع طبق مع الصف اخلامس، بالتعاون مع الباحثني 
من  التعلم  نتاجات  وعرضت  الطفولة(  )برنامج  يف 
الكبيرة.  باإلشادة  وحظي  الوطني،  املعهد  يف  خالله 
كما متت استضافتني يف برنامج إذاعي على قناة بيت 
حلم لعرض هذا النوع اجلديد من التعلم وتأثيره على 
مناحي التعليم املختلفة، والدور الكبير الذي تقوم به 
مؤسسة عبد احملسن القطان، يف تدريب املعلمات يف 
مجال الطفولة على استخدام منهجيات تعليم جديدة 

ال ميكن أن جندها يف مكان آخر.

روضة مدرسة رأس كركر احلكومية




