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إضاءة
«جتربة مليئة باملفاجآت، أطفال يتحولون إلى مفكرين وباحثني 
ويوجه عملية  ومستقصني، معلم يحاور ويناقش ويلعب أدواراً 
التعلم بطريقة غير مباشرة» .. هذا ما قالته املربية مرمي فرعون 
التي كانت قد انخرطت يف جتربة التبادل، والتي أضافت أيضاً: 
«إن ما انخرطت به هو تعليم غني باملعارف واملهارات والقيم 
التي اكتسبها األطفال باستخدام اخليال كأداة، ولعب األدوار 

كطريقة ضمن منهجية جديدة تدعى منهجية عباءة اخلبير».

مدخل
هذا التعلم وهذه التجربة كانا جزءاً من مشروع التبادل بني رياض 
فلسطينية ومدرسة ودروو البريطانية التي بُنيت على دراما كان 
مزارع  مبساعدة  قاموا  مساعدين  كفريق  يلعبون  األطفال  فيها 
وزوجته ميتلكان مزرعة كبيرة مليئة بالنباتات واحليوانات، حيث 
قاموا بانخراطات عدة داخل القصة، حققوا من خاللها تعلماً 
كأداة،  اخليال  استخدام  عبر  الفعلية  املمارسة  على  يقوم  غنياً 

املربية  يحكم  الذي  املنهاج  يقدم  تعلم  كوسيلة؛  واالستكشاف 
يجعلهم  ما  لألطفال،  وجاذبة  ممتعة  بطريقة  تفكيرها  ويشغل 
فيكتسبون  يتطلبه،  أو  املنهاج  يقدمه  مما  أبعد  هو  ما  يتعلمون 
آخرين  مع  والتشارك  احملتاجني،  كمساعدة  القيم  من  العديد 
والعمل  والتفاوض  والتعاون  حاجتهم  عن  الفائض  بإعطائهم 
ضمن روح الفريق، وحل املشكالت، وصناعة القرارات، والعديد 
من املفاهيم؛ مثل فهم عملية الهجرة، إضافة إلى مناطق تعلم 

خاصة باملنهاج كالطبيعة، واملنطق الرياضي، واللغة.

هذه التجربة نفذت يف روضة «الفواز/دار املعرفة»، بحضور 9 
شوامرة،  رميان  فرعون،  مرمي  شحادة،  هنادي  وهن:  مربيات، 
بيسان عابد، هيا األعرج، وفاء صالح، تهاني كفاية، سماح أبو 
يف  التربوي  والتطوير  البحث  برنامج  ومن  أحمد،  آية  رميلة، 
وهبة  نادر  الباحثني  ومبشاركة  القطان  احملسن  عبد  مؤسسة 
وفيفيان طنوس واألستاذ البريطاني سبستيان بني من مدرسة 

األساسية. ودروو 

فيفيان طنوس

العالم والقصة وتمثيل المعنى
تجربة مربية وأطفال في التعليم واالستكشاف
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العدد 54-53
املشروع يف سياقه القصصي

مزارعان  يوجد  حيث  الربيع،  فصل  يف  القصة  أحداث  تدور 
من  كبيرة  مجموعة  على  حتتوي  كبيرة  مزرعة  يف  يعيشان 
االعتناء  على  املزارعان  هذان  اعتاد  واحليوانات،  النباتات 
مبزرعتهما وما فيها، إلى أن كبرا يف السن وزادت عليهم أعباء 
ميكنهم  أشخاص  من  املساعدة  طلب  إلى  فاضطرا  العمل.  
القيام بكل ما يلزم املزرعة من أعمال، فتوجهوا بطلب املساعدة 
من فريق عمل لديهم خبرة كبيرة يف الزراعة والعناية بالنباتات 
التي  وأدواته  املزارع  أرض  على  الفريق  يتعرف  واحليوانات.  
وطبيعة  بالعمل،  اخلاصة  ومالبسه  الزراعة،  يف  يستخدمها 
األعمال التي يقوم بها، ويكتشفون أن لديه 4 قطع أرض كبيرة، 
الفتة  حتمل  الرابعة  والقطعة  بها،  العمل  ميكنهم  منها  ثالث 
فيها  األرض  هذه  أن  فيستنتجون  خاص،  كلمة  عليها  مكتوب 
شيء يخص فقط املزارعني وال ميكنهم دخولها.  وافقوا على 
املساعدة، فاشتروا له أنواعاً عدة من احلبوب، وزرعوها بعدما 
قاموا بتقسيم األراضي إلى قطع عدة، وكل قطعة زرع فيها نوع 
معني من البذور، اعتنوا باملزروعات ووفروا لها كل ما حتتاجه 
وأطعموا  البقرة،  حلبوا  باحليوانات،  كذلك  واعتنوا  للنمو، 
احلصان، ورعوا األغنام، وجمعوا البيض من حتت الدجاج ... 
.  يسعد املزارعان مبساعدة الفريق لهما، ويوضحان لهم أن 
منتوج املزرعة قد زاد أضعافاً كثيرة، ما جعلهم يوزعون الكثير 
ألطفالهم  للطعام  واحملتاجني  الفقراء  القرية  أهالي  على  منه 
ولهم.  يشعر الفريق بالفخر ملا أجنزوه لهذين املزارعني، وما 
العمل،  يف  منهمكون  هم  وبينما  جميعها،  للقرية  ذلك  عن  نتج 
يكتشف الفريق أن املزارع يعاني من مشكلة ستتسبب بضعف 
للعائالت  الطعام  توزيع  يستطيعوا  لن  وبالتالي  احملصول، 
األخرى، وكانت املشكلة أن سرباً كبيراً من الطيور املهاجرة قد 
استوطن يف أرض املزارعني، وبدأ يتغذى على البذور والنباتات 
التي متت زراعتها.  يبدأ الفريق بالتفكير يف حل يساعد املزارع 
إليهم  والطلب  الطيور،  مقابلة  طريق  عن  الطيور  مشكلة  يف 
أن  ذلك  أثناء  يكتشفون  لكنهم  عنها،  والرحيل  املزرعة  بترك 
سرب الطيور قد عانى كثيراً أثناء خوضه رحلة طويلة للوصول 
إلى هذه املزرعة، والطير املسؤول عن قيادة سرب الطيور قد 
هذه  يف  الطيران  يستطيع  وال  جناحه،  جرح  حلادث  تعرض 
وحتتاج،  بيوضها،  وضع  على  قاربت  الطيور  وكذلك  الفترة، 

فيها. ووضعها  األعشاش  لبناء  مكان  إلى  سريعاً، 

خالل  من  منها  التخلص  ويقرر  الطيور،  من  املزارع  يغضب 
النبتة  هذه  تعمل  املزرعة،  يف  اخلاصة  املنطقة  يف  نبتة  زراعة 
على التقاط الطيور التي تقترب منها، وتفرز عليها مادة تقتلها.  
املزارع  مساعدة  يودون  حيث  الفكرة،  من  العمل  فريق  ينزعج 

يف احلفاظ على منتوجه ومزرعته، وبالتالي ضمان استمرارية 
مع  يتعاطفون  ذاته  الوقت  ويف  احملتاجة،  العائالت  مساعدة 
إضافة  بيوضها،  وتضع  فيه،  تستقر  مكان  إلى  الطيور  حاجة 
إلى  ويعود  جراحه،  تلتئم  كي  القائد  للطير  الوقت  إتاحة  إلى 
الطيران مجدداً، فيقرر الفريق وضع الطيور يف قفص وتوفير 
أمان،  يف  يبقون  بحيث  وشراب،  طعام  من  يلزمهم  ما  كل  لهم 
ويف الوقت ذاته يحمون البذور املزروعة يف احلقل، وال تتعرض 

الطيور. آكلة  النبتة  من  للخطر 

حتتاجه  ما  كل  داخله  يف  ويوفرون  القفص،  الفريق  يصمم 
وزوجته.   للمزارع  املساعدة  تقدمي  يف  ويستمرون  الطيور، 
تأكل  ال  الطيور  أن  الفريق  يكتشف  الوقت،  بعض  مرور  بعد 
من الطعام والشراب املوضوع يف القفص، وال تتحرك، ويبدو 
أنها مريضة.  يتفقون فيما بينهم على استشارة أحد األطباء 
يجعل الفريق يعيد التفكير مبا  البيطريني الذي يطرح تساؤالً 
فعل، وهو: «هل يتوفر لهذه الطيور مكان طبيعي مليء بالنباتات 
واألشجار والطعام وآمن وميّكنهم من العيش بحرية وسعادة؟».

يكتشف حينها الفريق أن القفص ال يوفر كل ما طرحه الطبيب، 
من  التخلص  فيقررون  بسعادة،  تعيش  الطيور  يجعل  بحيث 
القفص ونقل الطيور إلى حديقة بعيدة قليًال عن أرض املزارع، 
إلى  يضطروا  أن  دون  يحتاجونه  ما  كل  فيها  لهم  يتوفر  بحيث 
دخول املزرعة أو االقتراب من نباتات املزارع أو نبته آكلة الطيور.
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األطفال صّناع القصة
«القصة هي عملة الثقافة املتداولة»
جيروم برونر

لم تكن القصة التي بنيت عليها الدراما كأي قصة ميكن قراءتها 
يف أحد الكتب، بل كانت قصة من صنع األطفال ومربيتهم معاً؛ 
قصة حتدث معهم اآلن ويف سياق صفي، قصة تتملكهم عبر 
ولعب  املعضالت  وحل  األحداث  بناء  عبر  ويتملكونها  الفكرة 

األدوار.

فالقصة هنا نافذتهم على العالم، وطريقهم نحو التعلم.  ليس 
تعلماً يقدم معارف فحسب، بل ويزودهم بالعديد من املهارات 
خالله  من  يوظفون  احلياة،  يف  يحدث  ما  يشبه  تعلّم  والقيم، 
ليبنوا  املربية،  حواس  يقظة  مع  باالشتراك  حواسهم  جميع 
عاملهم املتمثل يف قصة، عالم يعّبرون من خالله عن اهتماماتهم 
ومخاوفهم، أفكارهم وتساؤالتهم، يلعبون بها ويعيدون تشكيلها 

من خالل مفهومهم اخلاص.

تقوم  واللعبة  اللعبة،  هي  لألطفال  بالنسبة  القصة  تصبح  هنا 
على بناء عالقات بني شخصيات القصة وأحداثها، أما بالنسبة 
جذب  كأداة  اللعب  على  املبنية  القصة  قصة  فهي  للمربية 
تعلم  إلى  يقود  الذي  االنخراط  خاللها  من  حتقق  لألطفال، 
من أعلى املستويات، تعلّم إحدى أدواته الرئيسية هي اخليال 
القصة،  ألحداث  صور  خللق  اجلسد  عبر  تفعيله  يتم  الذي 
واستكشاف مواقف، وحل معضالت، وصنع قرارات، للوصول 
إلى تعلم أعمق ما ميكن أن يكون، «دمج اخليال والتظاهر يف 
لتطور الطفل وتعلمه، فاللعب  اللعب هو ما يجعل األمر مهماً 

الدراما».1 إلى  مباشرة  يقود  التظاهري  التخيلي 

احلقيقي  العالم  ميثل  اخليالي  التمثيل  أن  تدرك  التي  املربية 
لألطفال الذي يعيشون فيه ويستهويهم، ميكنها أن جتلبه إلى 
املتمثل  اجلسدي  كالتمثيل  عدة،  وسائط  عبر  الصف  غرفة 

كالكلمات  باللغة  املتمثل  الرمزي  اجلسدي،  واألداء  بالفعل 
املرئي  احلس  نظام  على  يعتمد  الذي  واأليقوني  واألرقام، 

واألفالم. بالصور  املتمثل 

القصة ومتثيالت العالم لبرونر
كانت القصة التي متّثلت عبر ترميزات عدة قد شكلت دعوة إلى 
املتمثل  األيقوني  بالترميز  بدأت  اخليال،  يف  للدخول  األطفال 
برسم يظهر أربعة مربعات متقاطعة مرسومة على ورقة كبيرة 
يف وسط أرضية الغرفة الصفية، فتحت مجاالً كبيراً خلياالت 
مقسماً  كبيراً  ملعباً  متثل  أن  ميكن  إنها  قالوا  حني  األطفال 
ملالعب صغيرة أو شباك غرفة أو حديقة كبيرة مقسمة ... .

بعد ذلك مت االنتقال إلى متثيل جديد يسمى التمثيل الرمزي 
الذي متثل عبر احلروف من خالل وضع كلمة «خاص» يف أحد 
بقولهم  عبروا  معناها  عن  األطفال  سئل  حني  التي  املربعات 
أشياء  بيتنا  -يف  خاص  هي  غرفتنا  يف  املوجودة  «األغراض 

خاص- ما بيني وبني أمي وأبي هو خاص».

وعند الدمج بني اخليال وكال التمثيلني، مت التوجه إلى أن كل 
ما قلتموه ممكن، لكن يف قصتنا لليوم «املربعات تشكل مزرعة 
كبيرة مقسمة إلى أربع قطع أراض، واخلط الذي يفصل بينها 

يشكل سوراً يفصل بينها»، املزرعة هي أرض قصتنا.
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العدد 54-53
فإذا ما عّددنا التمثيالت التي مت استخدامها يف القصة املتخيلة 

فيمكننا توضيحها بالقوائم التالية:

تداخل التمثيالت وبناء املعاني
يعتمدان،  األطفال  عند  املعاني  وبناء  الفكري  التطور  حتقيق 
بشكل كبير، على تفاعل منتظم ومشروط بينهم وبني مربيتهم، 
أي بني املعلم واملتعلم، وبالتالي يتطلب ذلك من املربية أن تكون 
مزودة مبجموعة من التقنيات التي تعمل دوماً وبشكل مستمر 

على تطويرها.

عن  ميّيز  الفكري  التطور  «إن  بقوله  برونر  ذلك  ويوضح 
وقت  يف  متعددة  بدائل  مع  التعامل  على  القدرة  زيادة  طريق 
من  نفسها  الفترة  خالل  متنوعة  سياقات  إلى  والنزوع  واحد، 
الوقت، وتخصيص وقت وانتباه بطريقة مالئمة لهذه املطالب 

املتعددة».2

وحلدوث عملية التعلم املبنية على املعاني، نحتاج إلى سلسلة 
من العمليات التي يتوجب على املربية إدراكها، منها:

مرور الطفل وانخراطه يف سلسلة من األحداث، وهذا ما . 1
تتضمنه القصص املقدمة بشكل درامي، أو مشروعي.

سياقات . 2 يف  األحداث  بناء  إعادة  من  الطفل  متكني 
الثقافية. البيئة  مع  ومنسجم  مفّعل  نظام  ضمن  وتخزينها 

وراء  ما  إلى  يذهب  التعلم  فإن  السابقني،  الشرطني  بتوافر 
املعلومات، حيث يصبح جزءاً من معرفة الطفل املختزنة وجتربته 
الشخصية وقدرته املكتسبة، ما يشّكل قاعدة يستند إليها يف بناء 
توقعاته وتفسيراته لظواهر مختلفة للعالم، ومتّكنه من استخدام 
مجموعة من الوسائط واألدوات التي تظهر تطوره اإلدراكي ومنوه 
الفكري، كاللغة أو الفعل اجلسدي، أو استخدام النظام الصوري.

رسم مكونات املزرعة من حيوانات وطبيعة. 
رسم املزارعني أصحاب املزرعة. 
رسم الفم ورمزيته يف التعبير عن املشاعر (حزين أو سعيد). 
رسم مالبس خاصة باملزارعني (قفازات، قبعة ...). 
رسم األدوات الزراعية. 
رسم آثار أقدام الطيور يف املزرعة. 
رسم رحلة العصافير املهاجرة حتى وصولها إلى املزرعة. 
رسم قفص للعصافير وطعام وشراب. 

التمثيل
األيقوني

تهجئة كلمة خاص والتعرف إلى مدلولها. 
كتابة األفعال التى يقوم بها املزارعان يف مزرعتهما. 
كتابة أسماء األدوات الزراعية بجانب كل صورة وعمل قوائم بها. 
اختيار فعل ميكن أن يقوم به كل طفل يف املزرعة 

بهدف مساعدة املزارعني، وكتابته على بطاقة تعلق يف رقبته.
عّد البذور التي حصل عليها كل طالب من البائع، وكتابة 

العدد على البطاقة.
كتابة اسم استفهام على ورقة، وصياغة سؤال يبدأ 

بهذا االسم لتوجيهه إلى املزارع.

التمثيل
الرمزي

األطفال يف دور املزارعني يجسدون األفعال التي 
يقومون بها يف املزرعة مثل (إطعام احليوانات، ري املزروعات،

قطف ثمار األشجار - تنظيف أرضية املزرعة ...).
يختار كل طفل إحدى أدوات الزراعة، ويجسد خطوات الزراعة 

بداية من تنظيف التربة حتى سقي املزروعات.
صور ثابتة لهم، وهم يعتنون بالطيور التي ترفض الطعام املقدم لها. 
صور ثابتة يتخيلون فيها إطالق سراح الطيور من القفص 

الذي وضعوها فيه.

التمثيل
التجسيدي
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ففي جتربتنا، تكاملت التماثالت لتبني املعاني وتطور األفكار بوجود األحداث املتسلسلة واملبنية داخل سياق جذب األطفال، فظهر، 
بشكل جلّي، التعليم التكاملي بني املوضوعات كحصيلة واحدة ضمن مشروع واحد، نورد منها املثالني التاليني:

بناء املزرعة
كسياق

التمثيل األيقوني
متثيل شكل املزرعة برسم مربع كبير مقسم إلى أربعة مربعات صغيرة

التمثيل الرمزي
كتابة كلمة خاص يف أحد املربعات (لغة)

التمثيل األيقوني
رسم األطفال ملكونات املزرعة، واختيار مجموعة من صور حيوانات 

املزرعة وإضافتها للسياق

التمثيل الفعلي/التجسيدي
استخدام األطفال الفعل اجلسدي بتمثيل أفعال يقومون بها داخل

املزرعة (سقي املزروعات - قطف الثمار - حلب البقرة....)
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املستويات  تداخالت  عبر  التعلم  يتحقق  الشكل  هذا  يف 
واالنتقال بينها بشكل متكامل، فكما ظهر يف املثالني السابقني، 
حيث  شخصني  لهيكل  رسم  من «الرسم»،  التجربة  بدأت  فقد 
تضافر الرسم مع القصة لنتخيلهم مزارعني، ثم االنتقال من 

األيقوني إلى الرمزي، لكنه انتقال ضمن سياق، وهو القصة؛ 
مزارعني. إلى  الشخصني  حتويل  قصة 

األطفال  جذب  يف  واأليقوني)  (الرمزي  الشكالن  هنا  يتفاعل 
وخلق القصة وبداية التعلم، حيث العملية تتقدم بشكل جماعي، 

 تخيل أصحاب
املزرعة

التمثيل الرمزي
اتفقوا على تسمية الزوجني (أحمد وليلى)، وكتبوا أسماءهما على بطاقات علقت عند الصورتني

التمثيل األيقوني
رسم األطفال هيكلني لزوجني اتفقا أنهما يسكنان املزرعة ولونوهما

التمثيل الفعلي/التجسيدي
باستخدام األدوات واخليال، تخيلوا األفعال التي يقوم بها املزارعان وجّسدوها على شكل 

ممارسة جسدية «متثيل فعلي جتسيدي»

التمثيل األيقوني
رسموا األدوات الزراعية التي يستخدمها املزارعان وصمموا بعضاً منها على شكل مجسمات

التمثيل الرمزي
عددوا األفعال التي يقوم بها الزوجان يف املزرعة واألدوات التي يستخدمانها وكتبوها على 

بطاقات علّقت حول صورتي الزوجني
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أدوات،  إلى  حتتاج  واملهنة  أسماء،  إلى  يحتاجون  واألشخاص 
والعيش يتضمن مكاناً، ويف قصتنا املكان هو «املزرعة».

كل هذا يتطور كما يف احلياة، أشخاص وأسماء ومهن ومزرعة 
القصة  تتقدم  هنا  (أفعال)،  عمل  حدوث  يعني  هذا  وأدوات، 

ويحدث التعلم، لكنه لم يعد تعلماً تقوده املربية، بل تعلم يحدث 
يتطلب  القصة  منطق  ألن  ينخرطون  األطفال  القصة،  ضمن 
إنه  االنخراط،  وذروة  القصة  ذروة  هو  هنا  والفعل  «الفعل»، 
التعلم الذي نرى فيه «انخراطاً ومتثًال للمعنى» يف شكل تكاملي.

تأمالت يف التجربة
كانت هذه التجربة األولى ملربيات التكون املهني للطفولة املبكرة 
اللواتي انخرطن من خاللها بشكل عملي يف مشروع عباءة خبير 
مع أطفال بعمر (5-6 سنوات) بعد تعرضهن ملجموعة من الورش 
التفاعلية مع خبراء يف املجال، ما كان لها أثر مختلف عبرن عنه 
بكتاباتهن التأملية يف التجربة؛ كتابات تظهر مدى االنخراط يف 

التعليم كشكل من أشكال التكون واملراجعة والتأمل.

يشكل  الطفل  فيها  أرى  مرة  «ألول  األعرج:  هيا  املربية  تقول 
وأرى  التعلمية،  العملية  محور 
تعلماً يّعد الطفل ليس الكتساب 
بل  فحسب  واملعلومات  املعرفة 
وقيم  مبهارات  أيضاً،  يزوده، 
له،  مباشرة  غير  بطريقة  تقدم 
التفكير  يف  آليات  من  وميكنه 
تساعده على التعامل مع العالم 
اخلارجي بشكل فعال وإبداعي، 
وما زاد من انبهاري هو انخراط 
األطفال، بشكل كبير، يف العمل 
فيه،  الهوس  لدرجة  ووصولهم 
حيث كانوا ينتظرون ذلك الزائر 
كل  معهم  للعمل  ليأتي  الغريب 
ليس  أنه  إلى  اكتراث  دون  يوم، 
قصة  متلكتهم  حيث  معلمهم، 

فيها  يعملون  جعلهم  ما  تفكيرهم،  على  واستحوذت  املشروع 
وألجلها».

تقول املربية تهاني كفاية: «يجب أن تتحلى املربية التي تعمل مع 
أطفالها بهذه املنهجية بالعديد من األمور؛ كأن تعرف أطفالها 
ويحقق  بجذبهم  يقوم  ما  لهم  تختار  حتى  جيداً،  واهتماماتهم 
االطالع  واسعة  تكون  وأن  تعلمهم،  أثناء  لهم  عالياً  انخراطاً 
إلى  إضافة  وإياهم،  فيه  ستعمل  الذي  املشروع  أو  باملوضوع، 
األعمار  بهذه  أطفال  مع  للعمل  جداً  مهمة  بصفات  تتحلى  أن 

أفكارهم. على  والبناء  لهم،  اإلصغاء  على  والقدرة  كالصبر، 
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لم أتوقع ما شاهدته أثناء تطبيق التجربة التي قدمت لألطفال 
مستوى عالياً من التعلم واللعب يف آن واحد، إضافة إلى القصة 
التي شكلت سياقاً متخيًال، كل شيء فيه ممكن وقابل للتحقيق 

واالختبار».

األطفال  من  جداً  «انبهرت  فتقول:  شوامرة  رميان  املربية  أما 
الذين كانوا يستذكرون كل التفاصيل الصغيرة التي يقومون بها 
داخل املشروع، حتى بعد مرور وقت من تنفيذها، فالتعليم بهذه 
املنهجية شكل مساحة لكل طفل بأن يختبر خياله، ويكون له دور؛ 
إما من خالل مشاركته باحلوار وإما الرسم وإما الفعل، إضافة 
واملشاركة  والتعاون  الدائم  واالستعداد  واملتعة  الشغف  أن  إلى 
يف تنفيذ املهام داخل املشروع، هي السمات التي ظهرت على 
تعلم  بأنه  وصفه  ميكن  الشكل  بهذا  فتعلٌم  حينها.   األطفال 
يتواجد فيه املعلم واملتعلم، ويحاوالن معاً  واحداً  يشكل خندقاً 
اخلروج منه وحل اإلشكاليات التي تواجههم بداخله، هو تعلم 

نوعي ويفضي إلى أكثر مما ميكننا أن نتخيل.

اتصف  لألطفال  تعلّم  مكان  تشّكل  لم  التي  التجربة  كانت 
بالتكاملية وتداخل التمثيالت فحسب، بل، أيضاً، جتربة قوية 
عبر  مرة  مرتني؛  عايشنها  حيث  املربيات،  تكوين  يف  ساهمت 
االنخراط احلّي فيها، ومرة عبر لقاءات التأمل والكتابة، وميكن 
مالحظة ذلك يف املقتطفات التي وردت هنا، حيث نالحظ فيها 
مراجعات أفكار حول التعليم واألطفال، ومحتوى التعليم وطرق 
وأهمية  ودورها  املربية  حول  مراجعات  إلى  إضافة  تقدميه، 
وضعه  وأهمية  التعليم  شكل  حول  وأفكار  بأطفالها،  معرفتها 
والقصة،  والتعلم  اللعب  مفاهيم  وتطور  مشروع،  شكل  على 
واستخدام  اخليال  بأهمية  النظر  وإعادة  التأمل  على  والقدرة 
املربيات للغة جديدة يف التعبير عن جتربتهن، وأثرها، وما لم 
تكن التجربة أكبر دليل ملا كان هناك اكتساب للمعرفة اجلديدة 
التي عبرن عنها وانعكست بشكل جلي على ممارساتهن الصفية 

تعبيرهن. بحسب 

برنامج البحث والتطوير التربوي
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