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فيفيان طنوس

ان»@ تكوين مربيات مرحلة الطفولة المبكرة: تجربة «القطَّ

«التكون المهني كعملية ثقافية ذاتية
والتعليم كعملية اجتماعية مرئية»

أستعرض يف هذه املداخلة الصغيرة ثمرة جتربة كبيرة؛ جتربة 
جادة جداً مثل لعب األطفال.

ذكر األديب بورخس «أن اخللق اإلبداعي هو عمل جاد مثل طفل 
من املسؤولية  كبيراً  يلعب»، فاألطفال يظهرون يف لعبهم قدراً 
واجلدية واإلبداع، ومن هنا بدأت فكرتنا، وعليه أسسنا منهجنا 
جتربة  قصة  وقصة؛  صور  خمس  يف  إجماله  سنحاول  الذي 
سياق  يف  األطفال  وتعليم  الطفولة  مربيات  تكوين  على  تقوم 
يجمع املهني والتربوي والشخصي، ويحدث كما حتدث احلياة، 

ويحمل منها صفتي اخللق والتجدد الدائمني.

تأسست هذه التجربة يف برنامج البحث والتطوير التربوي يف 
املهني  التكون  مشروع  ضمن  القطان،  احملسن  عبد  مؤسسة 

املبكرة. الطفولة  مرحلة  ملربيات 

عمل  مرحلة  البرنامج،  من  األولى  املرحلة  متثل  الصورة  هذه 
مؤسسة عبد احملسن القطان مع املربيات يف مساقات وورش 
ثقايف  مبضمون  وتطبيقي،  فلسفي  معريف،  طابع  ذات  عمل 
وبيداغوجي، وبشكل فاعلي تفاعلي يقوم على مبدأ أنك «كي 

أوالً». تتعلمها  أن  عليك  األشياء  تُعلِّم 

يف  املربيات  مع  ومختصون  خبراء  يعمل  املرحلة،  هذه  ففي 
كالدراما،  جديدة؛  تعليمية  سياقات  توظيف  على  تدريبهن 
وعباءة اخلبير، والقصة سياق تعلم، والعلوم والفنون والطفولة، 
والتعلم عبر املشروع، وكذلك على اكتساب العديد من املهارات؛ 
كالكتابة، والتوثيق، واملمارسة التأملية.  كما يتم العمل يف هذه 
للمربية؛  والشخصي  والتربوي  الثقايف  املستوى  على  املرحلة 
وأفكارها  ومعتقداتها  ممارساتها  مراجعة  من  متكينها  بهدف 
األولى  فكرتني؛  على  املرحلة  هذه  تقوم  وبالتالي،  السابقة.  
نفسها،  املربية  ذات  إلى  يستند  احلقيقي  املهني  التكون  أّن 
التحوالت  من  مجموعة  إلى  يستند  املهني  التكون  أن  والثانية 
التي تنجزها املربية على مستويي املعتقدات واملمارسات معاً.

إننا نؤمن أّن التغيير هو عملية صعبة، وأن حدوثه شبه مستحيل، 
إّال إذا كانت لدى املربية نفسها الرغبُة والفاعليُة لتحقيق ذلك 
التغيير.  لذلك، بنينا برنامج التدريب ليكون هو برنامج تطوير 
على  صفها  فتح  بضرورة  تؤمن  مربية  بنفسها؛  نفسها  املربية 
تكون  مربية  الصف؛  غرفة  إلى  وأشيائه  العالم  وجلب  العالم، 
مدعمة بالثقة واالطمئنان الداخلي، لتعطي أطفالها كل الفرص 

«كي تُعلِّم األشياء عليك أن تتعلمها أوالً». 1
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العدد 54-53
والوقت ليختبروا األشياء بعمق؛ مربية تكتشف أن اإلبداع ليس 
قدرة ذهنية منفصلة عن الفعل، بل هو سمة لطريقة تفكيرنا 

ونحن نبني خياراتنا ونصنعها

معاً،  والرؤيا  التطبيق  مستوى  من  يرفع  نقدي  بشكل  كان  وما 
باإلجنازات. االبتهاج  وحتقيق 

انتقال  نرى  املشروع،  يف  الثانية  النقلة  نرى  الصورة  هذه  يف 
الفاعلية من املؤسسة إلى الروضة، ليصبح املشروع هو مشروع 
األطفال وقّصتهم.  وانتقال املربية من العمل مع مجموعة إلى 
املمارسات  لتجرب  لها  فرصة  تشّكل  وهذه  ذاتها،  مع  العمل 
رمزياً  اجلديدة، وتبني أسلوبها اجلديد واخلاص، وحتقق إرثاً 
املهني،  املاضي  ونقد  جتربتها،  مراجعة  من  ميّكنها  وإجنازاً 
وإعادة النظر فيه بينها وبني ذاتها أوالً، ثم بشكل مسموع يف 

تالية. مرحلة 

يف هذه املرحلة، تتوفر لألطفال فرصٌة من اللعب والتعلّم معاً، 
فيمتلك  والتساؤل،  االختبار  ومن  واالستكشاف،  البحث  من 
حديثهم  مركز  فيصبح  معاً،  وتعلّمهم  إجنازاتهم  األطفال 
الذي  التعلم  أن  على  يدل  ما  البيت،  يف  وكذلك  الروضة،  يف 
ر تفكيرهم ولغتهم يف سياق  حدث هو تعلٌم يخصهم؛ تعلٌم طوَّ
يعّبر عن فخرهم الذاتي بكل إجنازاتهم؛ تعلم يساعدهم على 
تشكيل فهمهم للعالم من وجهة نظرهم اخلاصة، ويعبرون عنه 

والرمزي. واأليقوني،  اجلسدي،  كالتمثيل  عدة؛  بتمثيالت 

تظهر الصورة أطفاالً ومربيات يف نشاط استكشايف للعالم وبناء 
عبر  إليهم  مت  ُقدِّ واألهالي،  األطفال  ثقافة  العلمية؛  للثقافة 
مجموعة من األنشطة؛ أنشطة يف احلياة ويف تكوين املربيات 
نشاط يف املجتمع، حيث األهالي  وتعليم األطفال، لكنه أيضاً 

يستكشفون العالم مع أطفالهم يف رياض األطفال.

التساؤل  عاداتها  نشطة  عقوالً  يخلق  اآلخر  على  «االنفتاح 
واالختبار». والبحث 

تظهر الصورة الثانية عدداً أقل من املربيات، ألنها متثل املرحلة 
الثانية من البرنامج، وهي مرحلة االنتقال من الورش اجلماعية 
يتناسب  العدد  وصغر  صغيرة،  بؤرية  عمل  مجموعات  إلى 
عكسياً مع حجم الدور.  هنا الدور األكبر للمربيات حيث يعملن 
معاً بإشراف مختصني، يعملن على بناء مخططات عمل ضمن 
السياقات اجلديدة التي تدربن عليها؛ مخططات يف الدراما، 

وعباءة اخلبير، والفنون، والعلوم، والتعلم عبر املشروع.

مخطط  لكنه  كامًال،  مخططاً  ينجزن  املربيات  من  مجموعة 
مرن وقابل للتطوير واستقبال أفكار األطفال.  كل مربية حتمل 

اللقاء  إلى  وتعود  صفها،  إلى  مخططها 
قصة  إلى  مخطط  من  حتول  وقد  التالي 

وأطفالها. مربية 

واملالحظات  األفكار  يتبادلن  مربيات 
الصغيرة  «فاألخطاء  األطفال؛  وحتى 
مربيات  الكبير».   للتعلم  ضروري  ثمن 
أي  البينية؛  املنطقة  يف  ويتطورن  يعملن 
يعني  ما  املختلفة،  والتجارب  العقول  بني 
قصص  إلى  يتحول  الواحد  املخطط  أن 
وجتارب بعدد التطبيقات، حيث كل تطبيق 
للمجموعة  ُملكاً  ويصبح  املخطط  يغني 
بأكملها.  فالعمل معاً يساعد املربيات على 
مواجهة التحديات، وابتكار احللول، وخلق 
املمكنات، واكتشاف الروابط بني األفكار، 
يكون،  قد  ما  وتخيل  العالقات،  ورؤية 

2

«طاقة كل طفل تصبح بطيئة إذا شعر أن نقطة نهاية التعلّم معروفة له مسبقاً». 3
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العلوم،  مهرجان  أيام  يف  وأهاليهم  األطفال  جمعت  أنشطة 
تستقبل  هنا  فالروضة  ورمزيته،  املكان  تغيير  على  عملت  ما 
مربية  وتقودهم  لألهل  مشروعهم  يحملون  واألطفال  املجتمع، 
من  يتفاجؤون  وأهاٍل  ذاتها،  يف  وتثق  طريقها  تعرف  أصبحت 

توقعوا. مما  أكثر  يعرفون  الذين  أطفالهم 

والثقافة  واألطفال  األهل  لقاء  فرصة  الفرصة؛  تخلق  روضة 
العلمية، ضمن عروض وأنشطة تثير فضول األطفال وأسئلتهم، 
وتطلق العاِلَم املستكشَف والفناَن املخترَع املوجوَد يف داخلهم، 
واالختبار  للبحث  أدواٍت  ومصادرها  البيئة  مواد  من  وجتعل 

واالستكشاف. والتساؤل 

تقوم  حلريق.   تعرضت  غابة  حليوانات  منقذات  دور  ليلعنب 
املربية ببناء األمهات كفريق مسؤول، وتنخرط معهن يف معظم 
تفاصيل املشروع، حيث تقوم األمهات مبهامَّ متنوعٍة تدل على 
انخراطهن التدريجي، مهمات تشبه ما قام به األطفال من رسم، 
وكتابة، وصور ثابتة، ولعب أدوار، وبناء مهام، واقتراح أفعال، 
واتخاذ قرارات، وتصميم حلول.  ثم تعرض على األمهات نتاج 
املربية  تقدم  ثم  طفلها،  بنتاج  نتاجها  تقارن  أم  كل  األطفال - 
واألمهات  األطفال  يقوم  حيث  الصور،  عبر  األطفال  مشروع 
قصة  ألمه  طفل  كل  يحكي  أن  بعد  للمشروع  كمعرض  ببنائه 
وقصص  األطفال  صور  من  مكوناً  معرضاً  فيصبح  الصورة، 

املشروع». داخل  «مشروع  األمهات  كتبتها 

هنا تكتمل الدائرة، مربية تفهم جتربتها وتطّور موقعها ودورها 
إلى املجتمع، وتعليم يتجاوز احملتوى ليصبح مشروعاً لألطفال 
ولألهل معاً.  هذه فكرة صغيرة عن حلم كبير؛ حلم كيف جنعل 
عالم  خللق  نعمل  وكيف  والتعلم،  للعيش  مكاناً  الروضة  من 

أفضل.

يف  املبكرة  الطفولة  برنامج  لتجربة  موجزاً  وصفاً  هذا  كان 
مؤسسة القطان، برنامج يتحقق للمرة الثالثة عبر ست سنوات 
من العمل، عملنا من خالله مع ثالث مجموعات من املربيات 
حيث  وشامل،  تكاملي  بشكل  مجموعة  لكل  ونصف  سنة  ملدة 
تضمن عملية تدريب وتطوير، تتخلله عمليات تخطيط وتطبيق 
الفردي  والبحث  والتأمل  الكتابة  توظيف  فيها  يتم  وتأمل، 
عملية  من  التطور  وحتويل  املمارسات،  لتعميق  واجلماعي 

تراكمية. داخلية  عملية  إلى  خارجية 

تخرجهن،  بعد  حتى  البرنامج  يف  املربيات  مع  العمل  ويستمر 
من خالل متابعة املشروعات التطبيقية، واملشاركة يف املنتدى 
اجلماعي، وإشرافهن على املربيات اجلدد يف عمليات مشتركة 

من التخطيط والتركيز والتعاون.

كذلك تضّمن عملنا شراكاٍت عدة؛ مثل برامج الطفولة، ووزارة 
أخرى  ومؤسسات  املبكرة،  الطفولة  ومصادر  والتعليم،  التربية 
وبشروط  واحلياة،  بالس ياق  املرتبط  التعليم  حقل  يف  تعمل 
العيش فيها، بشكل ميّكن األطفال من النمو، وميّكن املربيات 

املستمر. التطور  من 

برنامج البحث والتطوير التربوي

الهوامش:
قدمــت الباحثــة فيفيــان طنــوس هــذه املداخلــة حــول برنامــج التكــون املهنــي ملربيــات الطفولــة املبكــرة يف برنامــج البحــث والتطويــر التربوي/مؤسســة عبــد احملســن القطــان، ضمــن مؤمتــر «نهــج   *
التعلــم مــن احليــاة»، الــذي نظمتــه مؤسســة برامــج الطفولــة والعمــل اجلماهيــري إلــى جانــب وزارتــي التربيــة والتعليــم والصحــة وكليــة العلــوم التربوية/الطيــرة، ومؤسســة كاريتــاس األملانيــة، يف فنــدق 

«ســيتي إن» يف البيــرة يف 2016/11/24.

فيه  انخرط  الذي  املشروع  يف  ينخرطن  الروضة  يف  أمهات 
اخلبير،  عباءة  دراما  ضمن  معهن  العمل  يتم  أمهات  أطفالهن؛ 

«الطفولة هي وقت بحد ذاته».

«من الروضة إلى املجتمع، ومن احملتوى إلى املشروع».
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