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بدأت رحلة البحث عن الوظيفة، تقدمت المتحان التربية 
أكثر من مرة، وأخيراً جنحت وقابلت، إال أن الوظيفة لم 
تأِت بعد.  سنوات مرت منذ تخرجي من اجلامعة، بدأت 
أن  من  الرغم  وعلى  األمل،  وفقدان  باليأس  فيها  أشعر 
نحو  اخلطوة  من  بكثير  أسهل  كانت  العمل  إلى  اخلطوة 
مرة،  من  أكثر  نفسي  إلى  تسرب  اليأس  فإن  الدراسة، 
إلى  حتتاج  قريتي  يف  الروضات  إحدى  أن  سمعت  حتى 
معلمة تعمل فيها، ومبا أن أحد أقاربي كان من املشرفني 
املباشرين على الروضة، استطاع مساعدتي يف احلصول 
على هذه الوظيفة معلمًة لصف فيها.  لكن عندما عرفت 
وقع  كان  سنوات،  أربع  بعمر  أطفال  معلمة  سأكون  أني 
أحب  لم  التي  فأنا  مبالغة،  بدون  كالكارثة  عليَّ  اخلبر 
أكون  ألن  ستؤهلني  ألنها  يوماً  االبتدائية  التربية  دراسة 
أنا  األول حتى اخلامس فقط، وها  للصفوف من  معلمة 
أحصل على وظيفة أعمل فيها معلمة أطفال بعمر الرابعة، 

يا حلظي السيئ!

إنه اليوم األول يف العمل، أناس جدد ووجوه أطفال بريئة 
من  والكثير  واخلوف،  بالرهبة  إليها شعرت  نظرت  كلما 
الشديد،  الصداع  لي  فتسبب  رأسي،  يف  تنهال  األسئلة 

ثمة شيء جديد يحدث 
في الصف المجاور

فردوس ريان

فأنا أم لطفلني، أعجز أحياناً عن إيجاد الطريقة املناسبة 
للتعامل معهما، فكيف اآلن سأتعامل مع 18 طفاًل؟

معلمة جديدة ليست عندي أي جتربة يف تعليم األطفال، 
روضة  معلمة  أكون  أن  أريد  أكن  لم  أنني  مرارة  واألكثر 
بأي شكل من األشكال، فالسؤال كان هل سأجنح يف هذه 
املعلمات  إحدى  من  نفسي؟ طلبت  التجربة؟ هل سأثبت 
»فداء«، قلت لها »ظلوا تفقدوني .. قد ال أكمل اليوم، ظلي 

مري علي، شويف هل أعمل صح أو ال؟«.

النهار كيف  واملديرة مشكورة على سير  أطلعتني زميلتي 
سأبدأ  الصف،  غرفة  يف  األطفال  مع  سأكون  سيكون، 
تعتمده  الذي  املوضوع  حول  الصباح  بحديث  نهاري 
الروضة لهذه الفترة، ثم ستكون فترة تركيز لغوي أو منطق 
ينتهي  حتى  وهكذا   ... استراحة  ثم  إفطار،  ثم  رياضي، 

النهار التقليدي.

ال أنكر أن األيام األولى كانت صعبة ومزعجة، كدت مرات 
عدة أن أفقد السيطرة، وكثيراً ما قلت يف نفسي العمل 
مع األطفال صعب، ولم أحب املوضوع كثيراً، فحلم حياتي 
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أن أكون معلمة لغة إجنليزية للمرحلة اإلعدادية، وعشقي 
للغة اإلجنليزية، أصبحت اآلن معلمة رياض أطفال  كان 

وانتهى األمر ... .

لكن، وما أن انتهى العام حتى تعلقت باألطفال، وهم، أيضاً، 
أحبوني وتعلقوا بي، ورمبا أحببتهم ألنهم أحبوني، وعلى 
الرغم من أنني لم أكن معلمة باملعني املهني، فإن حبهم لي 
وبراءتهم واعتمادهم علي، دفعني إلى حبهم.  كنت دائماً 
أتعامل معهم على أنهم كائنات حتتاج إلى مساعدة، كان 
عندي هوس أن أساعدهم، أردت أن أعمل كل شيء لهم 
وعنهم، وكنت بدل أن أعلمهم أعمل لهم، جعلتهم يعتمدون 
، تعبت كثيراً، إال أن تعبي كان من باب إحساسي أن  عليِّ
أعمل ما هو صحيح، يف النهاية لم أعلمهم االستقاللية، 

بل علمتهم كيف يعتمدون علي.

معلمة  أكون  أن  حلم   ... جديد  حلم  بدأ  العام  هذا  بعد 
شيء  يحدث  زميلتي  صف  يف  أن  الحظت  لقد  جديدة، 
عن  خبير  عباءة  أو  دراما  اليوم  عملنا  تقول  جديد، 
أتشوق  صرت  احليوانات،  حديقة  عن  أو  املغناطيس، 
ملعرفة ما الذي تعنيه كلمة دراما أو عباءة اخلبير، وكنت 

كثيراً أخرج من صفي وأذهب إلى صفها وأرى كيف تغير 
ترتيب الصف، وكيف أن الطالب شاركوا يف هذا التغيير، 
أن  وعلمت  يحدث،  جديداً  شيئاً  هناك  أن  أحسست 
مؤسسة عبد احملسن القطان بحاجة إلى معلمات إلكمال 
مشروع التطوير املهني للعام الثاني، فكان أن قررت ومن 
أكون  كيف  أتعلم  لكي  الورشة،  لهذه  أنضم  أن  أعماقي 

معلمة روضة.

هو  زميلتي  صف  يف  اجلديد  لألسلوب  شدني  ما  لعل 
للرجوع  صفها  يف  األطفال  ولهفة  املألوف،  عن  اخلروج 
إلى غرفة الصف لكي يكملوا ما بدأوا به، فكيف أصبح 
أحب  من  الصف  خارج  استراحتهم  كانت  التي  األطفال 
يتعلمونه  ما  يحبون  أطفال  إلى  وحتولهم  لهم،  الساعات 

ويتشوقون إلكمال ما بدأوا.

لقاء  األحمر،  الهالل  األول يف  اللقاء  كان   ،2011 آب  يف 
يحمل رهبة كبيرة، فكل ما هو جديد له رهبة، ومع عدد 
كبير من املعلمات، وأستاذ كنا قد سمعنا عن مهاراته يف 
لقاءات ملعلمات سابقات، ولكن ما أن بدأ اللقاء حتى زالت 
تلك الرهبة أو تالشت تدريجياً، وألن ما خلصت به هو 

املربية فردوس ريان يف حلقة مع أطفال روضة اإلميان- بيرنباال خالل نشاط باستخدام نهج عباءة اخلبير.
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أن الطفل ليس كائناً بحاجة إلى املساعدة، بل هو إنسان 
بحاجة إلى روية وهدوء وإصغاء لكي يكبر كإنسان، إنسان 

يتعلم من خالل التجربة واالكتشاف واالستقصاء.

اكتسبت الكثير من املهارات خالل مشاركتي يف املشروع، 
وعملت على إدخالها يف طريقتي للتعليم من خالل الدراما 
األدوار،  ولعب  والقيادة،  التخطيط،  يف  اخلبير  وعباءة 
حل  عن  مسؤوالً  يكون  الصف  طالب  من  فريق  وعمل 

املشكالت.

وألني كنت متشوقة كثيراً لتطبيق ما تعلمت من مساقات، 
كان  خبير.   عباءة  لعمل  املبادرات  املعلمات  من  كنت 
املوضوع عن العش، وال أنكر أن أخطاء كثيرة وقعت بها، 

إال أن التعلم ال ميكن أن يحدث دون الوقوع باخلطأ؟

حماية  عن  فيها  مسؤولني  األطفال  كان  جميلة  جتربة 
تبني  وكيف  الطيور،  تكاثر  طرق  على  تعرفوا  الطيور، 
كيف  تعلموا  تتغذى،  ماذا  وعلى  أعشاشها،  العصافير 
يعتنون بالبيض، وماذا يحتاج البيض حتى يفقس ويخرج 
الن  العش،  هذا  بحماية  وتعهدنا  الصغير،  الصوص  منه 
فتركته،  ما  خلطر  تعرضت  أو  ما  أمر  من  خافت  األم 
لذلك كنا مسؤولني عنهم اآلن.  حولنا غرفة الصف إلى 
شركة الطائر الصغير، صنعنا مكاتبنا وأجرينا انتخابات 
للشركة، عيَّنا موظفني مسؤولني ومديراً وسكرتيرة ومديراً 
لشؤون املوظفني.  كانت من أجمل األيام التي قضيناها، 
كما متشوقني مشدودين، ننظر إلى املعلمة التي أصبحت 
تقف تشاهد وتوجه فقط دون إعطاء أوامر، دون تدخل 

مباشر يف عمل األطفال.

التجارب  أجمل  ومن  بل  ناجحة،  ما  نوعاً  جتربة  كانت 
مدى  تظهر  الصور  ولعل  فيها،  شاركت  التي  واملشاريع 

سعادة واندماج األطفال يف العمل والتجربة اجلديدة.

قمت بعمل جتربة أخرى كانت عن الطب البيطري والعناية 
كمعلمة  عملي  على  كثيراً  أثرت  والتجربة  باحليوانات، 
دراما وعباءة خبير، ولعل من أجمل املواقف التي جعلتني 
أقف عندها وأفكر كثيراً، كيف كنت معلمة تقليدية تلقن 
وحتولي  عقولهم،  يف  حشواً  يحشونها  معلومات  أطفالها 
إلى معلمة أو مرشدة لهؤالء األطفال من خالل االستماع 

من  بأنفسهم  ليتعلموا  لألطفال  املجال  وإعطاء  أكثر، 
خالل التجربة.  هذا املوقف حدث مع الطفلة »فاطمة« 
منهم  طلبت  فعندما  السادس،  الصف  اآلن يف  هي  التي 
حتضير أنفسهم لندخل إلى الكهف وإحضار املواد التي 
رمبا تساعدنا على الدخول، حيث ذهبت مسرعة إلى ركن 
على  القصة  غالف  بلف  وقامت  قدمية،  قصصاً  يحوي 
شكل أسطواني، وقالت: مس هذا مصباح ضوء، أكيد رح 

نحتاج له عشان جوا الكهف أكيد عتمة كثير.

أعجبني كيف فكرت هذه الطفلة الصغيرة، فهي على علم 
أن داخل الكهف معتم، وأن املصباح هو مصدر من مصادر 
ما  وحولت  األفكار  وربطت  فكرت  كيف  واألهم  الضوء، 
تعرف إلى عمل حتتاجه، فهل حتتاج مني إلى تلقني وتعليم 

حلروف وأعداد.

وعندما  طرقاً،  ورقتها  على  رسمت  -هبة-  أخرى  طفلة 
يا مس خريطة، ومكتوب فيها على  سألها قالت: »هذي 
هذه  كانت  إذا  إال  ندخل  لن  أننا  »الكهف«،  املغارة  باب 
اخلريطة معنا.  عندما سمعت وأدركت ما قالت، ابتسمت 
وأيقنت عندها أنني اآلن بدأت على الطريق الصحيح يف 

تعليم هؤالء الصغار الكبار.

مع  تعاملي  أن  نفسي  على  عهداً  اتخذت  بعدها  ولعلي 
إليهم  أصغي  وأن  وروية،  بهدوء  يكون  أن  يجب  األطفال 
األوامر  إعطاء  من  بدالً  معهم،  بالعمل  وأستمتع  أكثر، 
استخدمنا  »نحن«،  لغة  أستخدم  والتوجيهات.  أصبحت 
أدوات من البيئة، أصبحت أروي القصة لألطفال مبهارة 
التعلم،  عملية  يف  ومثمر  فعال  كجزء  واستخدمها  أكثر، 
طريقة  يختار  الذي  الطفل  هو  صفي  يف  الطفل  أصبح 
واالستقصاء  االكتشاف  عن طريق  للنتائج  ويصل  تعلمه، 
واحلوار البناء، أصبح نهجي اآلن هو »معرفة شيء عن كل 

شيء، ومعرفة كل شيء عن شيء«.

التي مرت علي  ولعل جائزتي بعد هذه السنوات الثالث 
مشاركتي يف  من ضمنها  كان  عدة،  أعمل مبشاريع  وأنا 
مربيات  مبنتدى  االشتراك  ثم  املعلمني،  تبادل  مشروع 
رياض األطفال، وما ترتب عليه من لقاءات فاعلة وناجحة 
ولدت لدي زحماً وشغفاً جديدين للتحضير للقاء واملشاركة 
كانت  الكبرى  اجلائزة  ولكن  اللقاءات.   تلك  يف  الفاعلة 
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اشتراكي يف اليوم الدراسي املفتوح عن عملنا على مدار 
ثالث سنوات كمربيات رياض أطفال، عملنا مشاريع عدة 
يف الدراما وعباءة اخلبير، ولن أنسى، ولو حلظة، الزاوية 
اخلاصة التي عرضت فيها عملي يف مشروع العش والطب 
البيطري من خالل الصور واأليقونات التي استخدمتها يف 
من  فيها  الصور  إلى  تنظر  مختلفة  وجوه  ومرور  عملي، 
الكثير من الفضول والتساؤل، مع ابتسامة لم أكن أدري 
هل أنا أشعر بالفخر أم بالسعادة أم باخلوف من املسؤولية 
التي ستترتب علي هذا اليوم.  أصبحت أعمالي تعرض 
يف يوم دراسي، وهذا جعلني أدرك أنني أصبحت معلمة 
تنتج مع أطفالها، أصبح العمل مبنياً، وينفذ بشكل قصة 
تعرض أمام الناس، ويتساءل آخرون كيف نقل هذا الشكل 
من التعليم فردوس املعلمة التي كان شغفها أن تكون معلمة 
للغة اإلجنليزية، إلى فردوس اإلنسانة التي أصبحت تنظر 
واإلنتاج،  العطاء  على  قادرون  أناس  بأنهم  األطفال  إلى 
القليل من اإلصغاء للطالب وللذات، ويستطيع  اجلواب: 
أي معلم أو إنسان أن يستفيد من تفكيرهم ومن فضولهم 

وخيالهم.

هو  خاطري  يف  اآلن  ويجول  نفسي  يف  غّير  ما  أكثر  ولعل 
مرور املعلمة »فداء« ونظرها ملا نعمل أنا واألطفال، متر وترى 
ال  لدرجة  ويتكلمون  وينتجون  يفكرون  مشروع  يف  الطالب 
يلمحون من يدخل أو يخرج، فداء متر اآلن لترى ما نقوم به 
من عمل، وليس لكي تنقذني وترشدني إلى ما يجب أن أفعل.

يف أول يوم ذهبت إلى حضور ورشة ضمن مشروع التكون 
املهني يف مؤسسة عبد احملسن القطان، سمعت من املدرب 
عبارة »املعرفة تبنى أكثر من كونها تعرف أو تكتشف، حيث 
أن املعاني ترتبط بالسياق الذي تنشأ فيه، وباملنظور الذي 
ترى من خالله«.  أعجبتني الصياغة، وفكرت يف العبارة 
عندما خضت  لكن  الكثير،  منه  أفهم  ولم  تربوي،  كمبدأ 
التجربة وعشت مفاهيم السياق وحتاور املنظورات أثناء 
االنخراط، ورأيت كيف كٌلّ منا يبني معرفته، لم أعد أقف 
ألني عشتها  بها،  املقصود  ما  وأفهم  أحللها  لكي  عندها 

بكل ما فيها من معنى.

روضة اإلميان - بيرنباال

املربية ريان مع أطفال الروضة خالل نشاط باستخدام نهج عباءة اخلبير.

ة(
ول

طف
 ال

ت
يا

رب�
)م

ني 
م

عل
م

 ال
ص

ص
ق


