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اإعداد: هبة احلتو وعبد الكرمي ح�سني

مشروع
“التطوير الشامل لرياض األطفال يف القدس”

)تقرير وصفي(

 مقدمة

ي�سعى هذا التقرير اإىل تقدمي عر�س و�سفي لتجربة م�رشوع »التطوير ال�سامل لريا�س الأطفال يف حمافظة القد�س و�سواحيها« يف �سنته 
الثانية، تلك التجربة الغنية على م�ستوى التكون املهني للمربيات، وعلى م�ستوى منهجية التعلم واملمار�سات ال�سفية للأطفال.

نعلم اأن امل�رشوع يحتاج لكتابة �رشدية عن كل مراحله وتفا�سيله، وقراءة حتليلية ملكوناته وعنا�رشه، لكي نتمكن من اإجراء حتليل تاأملي 
امل�رشوع،  اأفكار  لعر�س  مقت�سب، كمحاولة  �رشيع وعر�س  بتقدمي و�سف  التقرير  �سنكتفي يف هذا  لكننا  معرفية،  لنتاجات  يف�سي 
ومفاهيمه، وم�ساقاته ... وكيف مت حتويل برنامج التدريب اإىل جتربة تطبيقية معا�سة داخل الرو�سات، حتاكي عامل الطفل، كممار�سة 

يف التعليم والتعلم؛ اأي »جتربة تعلم«.

اإن كتابة تقرير حول م�رشوع الطفولة؛ كم�رشوع تعلمي، ل تعني �رشدية التجربة من خلل و�سفها فح�سب، واإمنا �رشدية ما وراء الن�س، 
وما وراء التجربة، فالتجربة تتطور بكتابتها وم�ساءلتها، وكتابة التجربة ت�سخ دومًا دماء جديدة يف ج�سدها.

 خلفية عامة عن املشروع

القد�س«  يف  الأطفال  لريا�س  ال�سامل  »التطوير  م�رشوع 
الجتماعي  للإمناء  العربي  ال�سندوق  من  ممول  م�رشوع  هو 
مركز  وينفذه  عليه  وي�رشف  التعاون،  والقت�سادي-موؤ�س�سة 
املح�سن  عبد  موؤ�س�سة  يف  الرتبوي  التطوير  للبحث  القطان 
الطفولة، وبالتعاون مع  بالت�سارك مع مركز م�سادر  القطان، 

وزارة الرتبية والتعليم، واحتاد اجلمعيات اخلريية.

يف  التعليم  نوعية  تطوير  يف  الإ�سهام  اإىل  امل�رشوع  ويهدف 
مرحلة الطفولة املبكرة )ريا�س الأطفال(، عرب تقدمي �سياقات 

اإىل مبداأ تكاملية  معرفية حول تعليم الطفولة كعملية، ت�ستند 
املعرفة، من اأجل النهو�س بالعملية الرتبوية برمتها من جهة، 
لأخذ  و�سواحيها  القد�س  مدينة  مربيات  قدرات  وتطوير 
اأدوار مغايرة يف التعليم، عرب التفكري، والتخطيط، والتطبيق، 

والتاأمل، واملمار�سة من جهة اأخرى.

وميتد امل�رشوع على مدى ثلث �سنوات، ومت النتهاء من �سنته 
الأوىل، فيما قاربت �سنته الثانية على النتهاء، وهو ي�ستهدف 
تطوير العملية الرتبوية والتعليمية للأطفال من 4-6 �سنوات يف 
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مدينة القد�س و�سواحيها، من خلل تطوير قدرات املربيات، 
وحت�سني جودة اخلدمات املُقّدمة يف مرحلة ريا�س الأطفال، 
وتوفري  وجتهيزات،  واأثاث،  بناء،  من  التحتية  البنية  وتطوير 
بيئة تربوية اآمنة و�سحية، وتعزيز قدرات ريا�س الأطفال يف 

حمافظة القد�س.

كما يهدف امل�رشوع اإىل توفري �سياق لتُكون مهني ي�ساهم يف 
رفع نوعية اخلدمات التعليمية املقدمة لقطاع الطفولة املبكرة 
القد�س  مدينة  مربيات  قدرات  وتطوير  الأطفال(،  )ريا�س 
تعليمية  مواقف  وبناء  التخطيط  عرب  وذلك  و�سواحيها، 
مو�سوعات  اختيار  على  املربيات  قدرات  وتطوير  تكاملية، 

تعليمية، من م�سادر متنوعة للتعلم كالق�سة.

مربيات  من  مربية   )38( الأوىل  �سنته  امل�رشوع  يف  انخرط  وقد 
الريا�ض  عدد  وبلغ  و�سواحيها،  القد�ض  حمافظة  يف  املبكرة  الطفولة 
امل�رشوع  انخرط يف  فقد  الثانية،  ال�سنة  اأما يف  رو�سة.   31 امل�ساركة 

)32( مربية من مربيات الطفولة املبكرة من القد�ض و�سواحيها.

 تطوير مضمون املشروع وآليات عمله

بخربات  املربيات  تزويد  يف  امل�رشوع  بنية  اأهمية  تكمن 
يف  التعليمية  قدراتهن  تطوير  خللها  من  ي�ستطعن  تعليمية، 
بناء جتارب تعليمية ثرية ذات معنى، تكون مبنية على معرفة 
الطفل بال�سياق الجتماعي والثقايف له، بدل اأن تكون مبنية 
على ما يجب اأن يتعلمه الطفل يف هذا العمر. فالتعليم الفاعل، 
حموره معرفة الطفل بالأ�سياء، وربطها مبا يجب اأن يعرفه كي 
يكون التعليم مبنيًا على جتربة �سابقة ومعرفة مبنية على معرفة 
اأخرى، ولي�س معرفة مبنية على تعليم املنهاج. لذلك، تنطلق 
بنية امل�رشوع من فكرة التكاملية بني حقول املعرفة املختلفة، 
وحياته  مدر�سته  من  الطفل  تعلمه  ما  بني  التكاملية  واأي�سًا 
يتم  حني  يتعلمه،  اأن  يجب  ما  وبني  العام،  وحميطه  وجمتمعه 

ربطه يف �سياقه الجتماعي والثقايف.

وميتد هذا امل�رشوع �سمن برنامج »التكون املهني« للمركز، 
يف  خلله  ينخرطن  بحيث  املربيات،  مع  تراكمي  وب�سكل 
م�ساقات وور�س عمل تتناول موا�سيع وخربات تطبيقية تهم 
مربيات الطفولة، وت�ساهم يف رفع نوعية التعليم يف الريا�س 

التي يعملن فيها.

وت�سمن الربنامج التدريبي للمربيات يف �سنته الأوىل م�ساقات 

خمتلفة بواقع 132 �ساعة نظرية وتطبيقية.

عدد ال�ساعاتا�سم امل�ساق

6م�ساق التعلم يف �سياق

6�سعوبات التعلم )متلزمة التوحد(

12م�ساق الدراما يف التعليم

6م�ساق ال�ستق�ساء والتعلم عرب امل�رشوع

36نهج عباءة اخلبري

12م�ساق الق�سة يف التعليم

24م�ساق اإحياء الدمى وحتريكها

18م�ساق التخطيط والتقييم

12العلوم والفنون ملرحلة الطفولة املبكرة

132جمموع ال�ساعات

و�ستوية  �سيفية  م�ساقات  على  التدريبي  الربنامج  وارتكز 
مكثفة على مدار العام، تخللها تطبيق عملي مل�ساريع تطبيقية 
مع الأطفال داخل املدار�س والرو�سات يف اإطار التوجهات 

واخلربات املكت�سبة من امل�ساقات.

ثلثة  على  التطبيق  م�ستوى  على  املربيات  مع  العمل  ومت 
م�ستويات:

الأول: تطبيق جتربة �سفية تطبيقية، كن�ساط للمربية اأو جزء من 
فعالية مت تناولها يف امل�ساقات.

الثاين: التخطيط لدر�س جديد وفق توجه تعليمي مت تناوله يف 
امل�ساقات )مثل: الدراما، عباءة اخلبري، والق�سة ...(.

يف  تناوله  مت  توجه  وفق  جديد  در�س  خطة  بناء  الثالث: 
متقدم  مب�ستوى  ال�سف  داخل  وتطبيقه  امل�ساقات، 
ي�سم عنا�رش اأ�سا�سية، واإ�سرتاتيجيات نوعية، توظف 
خلل  من  اجلديدة،  وخرباتها  مهاراتها  املعلمة  فيه 
اأمام  وتناق�سها  بالفيديو،  وتوثيقها  احل�سة،  هذه 
هذا  و�سيكون  الربنامج.  يف  امل�ساركات  الزميلت 
الذي  للمربية  النهائي  امل�رشوع  اأو  املخرج  العمل 

�سيتم تقييم عملها من خلله.

ن�ساط مت  اأو  بتجربة  قامت  املربية  الأول، تكون  امل�ستوى  يف 
على  مبنيًا  التعليم  فيه  يكون  م�ستوى  وهذا  اأمامها،  تطبيقه 
اأما  اأجل تطبيقها.  جتربة �سابقة متت م�ساهدتها وتدوينها من 
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فقط،  التطبيق  التعلم من درجة  فعل  فيتطور  الثاين،  امل�ستوى 
اإىل التخطيط والتطبيق معًا، بناء على خربة املعلمة وجتربتها، 
ولي�س على م�ستوى التجربة يف امل�ستوى الأول. اأما امل�ستوى 
الثالث، فيتم فيه بناء خطة در�س جديد كامل، مل متر املربية فيه 
من قبل، بحيث تكون املعلمة نف�سها فاعلة العملية وغايتها، 
التعليم والتخطيط والبناء والتاأمل  من خلل قيامها بعمليات 
بذاتها  ب�سلته  عملها  تطوير  يعني  ما  والتجربة،  واملمار�سة 

وقدراتها.

الربيطاين  املدرب  اأبووت،  لوك  حتدث  ال�سياق،  هذا  ويف 
اخلبري،  عباءة  نهج  يف  املربّيات  تدريب  على  امل�رشفني  واأحد 
لي�س  لكن  جديدة،  بطرق  يكافحن  معلمات  »راأيت  قائًل: 
خوفًا من الف�سل، معلمات يواجهن التحّدي، لكّنهن مرنات 
يف �سعيهن اإىل فهم املزيد، معلمات يبتكرن ممار�سات خا�سة 

بهن تكون منا�سبة للأطفال كي يتعّلموا باأنف�سهم«.

وكتبت �سو�سن مرعي، من فريق املركزين واملدربني يف ورقتها 
التاأملية عن امل�رشوع قائلة: »لقد طلبت من املربيات اأن اأتعرف 
على يومهن العادي يف الرو�سة، من خلل و�سفه، ومن ثم 

نقده، كنت اأرغب اأن اأمكنهن من اإيجاد الروابط بني ما يقمن 
به، وما يقدم يف الور�س عرب امل�رشوع. اأردت اأن ت�سعر املربية 
باأنها ت�سيف لتجربتها، ل اأن متحو كل ما اأتت به من جتارب 
وخربات، ما يعني م�رشوعًا يقوم على مراكمة التجربة والبناء 

على مفاهيم املربيات بعد متكنهن من ال�سيطرة عليها«.

 وصف مساقات املشروع

مساق التعلم يف سياق. 1
التعليم  مبعنى  امل�ساركات  تعريف  لأجل  امل�ساق  نظم 
واختيار  الأطفال،  لتعّلم  بالن�سبة  واأهميته  �سياق،  �سمن 
الق�سة(،  )مثل  متنوعة  م�سادر  من  تعليمية  مو�سوعات 
والتخطيط  ومهارات،  وقيمًا  معارف  حتوي  بحيث 
املختارة،  املو�سوعات  من  انطلقًا  تعليمية  مواقف  لبناء 
وحتديد الأدوار، وبناء ال�سياق، وحتديد الأهداف، وتقدمي 
اأدوار مغايرة للمعلمني  جتاب تو�سح دور ال�سياق يف بناء 

والأطفال وامل�سادر واملنهاج.

وركز هذا امل�ساق على مقدمة يف التعليم والطفولة ومنطقة 

 من فعاليات م�رشوع التطوير ال�سامل لريا�س الأطفال يف القد�س.
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مدير  الرمياوي،  مالك  عليه  اأ�رشف  الذي  املجاور،  النمو 
 6 وبواقع  املركز،  يف  الجتماعية  والعلوم  اللغات  م�سار 

�ساعات تدريبية.

وقد كتبت املربية حنان م�سطفي من رو�سة زهور قلنديا، 
اأكرث  الأطفال  »اأ�سبح  امل�رشوع:  التاأملية حول  ورقتها  يف 
الأطفال  كل  �سجيج،  اأ�سوات  ن�سمع  ل  الآن  هدوءاً، 
يندجمون يف ن�ساط واحد، ير�سمون، ويلعبون، ويفكرون، 
ويعلمون اأن اأفكارهم مهمة، و�ستحدث تغيرياً يف الن�ساط، 

اأطفايل الآن اأكرث هدوءاً وحيويًة واإبداعًا«.

مساق صعوبات التعلم )متالزمة التوحد(. 2
ويهدف  »التوحد«،  مو�سوع  يف  امل�ساق  هذا  يتخ�س�س 
الطرق  من  وا�سعة  مبجموعة  امل�ساركني  تزويد  اإىل 
اأطفال  مع  اأكرب  بفعالية  للعمل  العملية  والإ�سرتاتيجيات 
العام.  التعليم  م�ستويات  جميع  وعلى  التوحد«،  »طيف 
�سمن  التوحد  طلبة  دمج  يف  هنا  املبا�رش  الهدف  ويكمن 
مع  التعامل  بغية  التوحد  اأطياف  وفهم  الر�سمي،  التعليم 

حالتها داخل غرفة ال�سف.

اآ�سبي  األني  الباحثة  عليه  اأ�رشفت  الذي  امل�ساق  وا�ستهدف 
من جامعة بريمنغهام يف بريطانيا، تطوير قدرات املربيات 
ومتكينهن  الأطفال،  لدى  التوحد  مع طيف  التعامل  على 
من تطوير معرفتهن وفهمهن للممار�سات واآليات التعامل 
اإر�سادات واأن�سطة  التوحد، وتوفري  يعانون من  اأطفال  مع 
مل�ساعدة املربيات على حت�سني اأدائهن يف العمل مع اأطفال 

التوحد داخل ال�سفوف.

من خلل  الكثري  اآ�سبي: »تعلمنا  قالت  امل�ساق،  وحول 
املجتمع  روؤية  عن  بها  قمنا  التي  واللقاءات  الزيارات 
الأ�ساليب  وعن  التوحد،  طيف  لأطفال  الفل�سطيني 
هو  التوحد  باأن  هنا  اجلميع  ويقر  املتبعة،  والطرق 
معرفة  على  حري�سون  وهم  جديد،  اهتمام  مو�سوع 

املزيد عنه«.

دعم  توفري  يف  كبرياً  دوراً  يلعب  »التعليم  واأ�سافت: 
ويف  هنا  النا�س  على  ويجب  التوحد،  طيف  لأفراد  فعال 
بطريقة  بالتفكري  البدء  العامل،  بريطانيا ويف كل مكان يف 
اأكرث اإيجابية باجتاه طيف التوحد، ويجب اأن ندرك وجود 
اأ�سخا�س طيف  نقاط قوة، كما توجد نقاط �سعف لدى 

التوحد، ومن ال�رشوري تقبل الختلف يف جمتمعاتنا«.

مساق الدراما يف التعليم. 3
يهدف امل�ساق اإىل تعريف املربيات امل�ساركات باأ�سا�سيات 
ودور  بالق�سة،  الدراما  وعلقة  التعليم،  يف  الدراما 
اأدوار  بناء  اإىل  اإ�سافة  الق�سة،  اإنتاج  اإعادة  يف  الدراما 
خمتلفة، وتوظيف الإ�سرتاتيجيات الدرامية يف ا�ستك�ساف 

الق�س�س.

الكردي،  و�سيم  التعليم،  الدراما يف  م�ساق  واأ�رشف على 
 12 مدير مركز القطان، واأمتد على مدار يومني، وبواقع 
الأطفال  ريا�س  مربية من   38 فيه  تدريبية، و�سارك  �ساعة 

امل�ساركة يف امل�رشوع.

من رو�سة  هناء حبابة،  املربية  قالت  امل�ساق،  وحول هذا 
حمدودة،  الدراما  يف  "معلوماتي  اإك�سا:  بيت  جمعية 
وبخا�سة يف تعليمها للأطفال، فكنا جنعل الأطفال، على 
ب�سيط،  ب�سكل  ال�سخ�سيات  باأدوار  يقومون  املثال،  �سبيل 
والتمثيل  التخيل  كيفية  على  بتوجيههم  نقوم  من  ونحن 

دون التو�سع يف ذلك".

ما  للأطفال  حتدد  كانت  ال�سابق  يف  املربية  اأن  يبني  هذا 
الأدوار، حيث  متثيل  اأثناء  يقولوه  اأن  يجب  وما  يتخيلونه 
يكونون يف هذا ال�سياق جمرد اأداة للتمثيل وتطبيق الأدوار. 
والزمان  املكان  لهم  توفر  اأن  املربية  على  يجب  كان 
والأدوار؛ اأي ال�سياق العام للتعلم، وترتك الف�ساء واخليال 
عامل  ولي�س  اخلا�س،  عاملهم  وتكوين  للإبداع  للأطفال 
املربية. وهذا ما كان وا�سحًا لدى املربية فاطمة عموري، 
امل�ساق  يف  تاأملها  حول  قالت  حيث  املنهل،  رو�سة  من 
"الفائدة كانت كبرية وعميقة، وبخا�سة ما يتعلق باملكان 
والزمان ولعب الأدوار، والوقوف عند حلظات مركزية يف 
الق�سة تنقلنا مع الأطفال اإىل مكان اآخر، مل اأكن اأتوقعه اأو 

اأعرفه".

مساق االستقصاء والتعلم عرب املشروع. 4
يهدف امل�ساق اإىل متكني امل�ساركني من دعم تعلم الأطفال 
تفكري  حتفز  غنية  علوم  بيئة  وبناء  ال�ستق�ساء،  عرب  للعلوم 
طرائق  على  الرتكيز  عرب  وذلك  العلمي،  وخيالهم  الطلبة 
يتناول  كما  العلوم.  تعليم  يف  متنوعة  واإ�سرتاتيجيات 
من  ميكن  اأن�سطة  توظيف  وكيفية  العلوم،  طبيعة  امل�ساق 
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خللها تطوير فهم امل�ساركني لطبيعة العلوم وتطورها، لذا 
كان من املهم اأن يكون هذا امل�ساق �سمن امل�ساقات التي 
مقاربات  اإعداد  من  بد  ل  وكان  امل�رشوع.  خلل  تطرح 
حتى  املربية،  تعلمه  وما  مو�سوع  من  �سيطرح  ما  بني 
على  القدرة  لديها  تكون  واأن  الن�ساط،  من  جزءاً  تكون 
تطبيقه داخل �سفها. خلل امل�ساق مت العمل على موا�سيع 
وع�س  والزراعة،  والكامريا،  والأ�سماك،  اجلاذبية،  حول 
باإ�رشاف  ال�سوء، مت حت�سريها م�سبقًا،  الع�سافري، وانك�سار 
د. نادر وهبة، مدير م�رشوع وليد وهيلني القطان لتطوير 
البحث والتعليم يف العلوم، و د. نا�رش حلوة املدير ال�سابق 

للم�رشوع، بواقع 6 �ساعات تدريبية.

وتقول اإحدى املربيات امل�ساركات يف امل�ساق: »كنا نقوم 
مع الأطفال بتجارب، ولكن نحن من يقود الن�ساط، ولكن 
خلل امل�ساق تعلمنا كيف ميكن اأن نعطي الأطفال دوراً، 
لكي ي�ستك�سفوا ويبدعوا وي�ساركوا ويحلوا امل�سكلت«.

نهج عباءة خبري. 5
على  امل�ساركني  قدرات  تطوير  اإىل  امل�ساق  هذا  يهدف 
دوروثي  د.  عرفتها  كما  اخلبري،  عباءة  نهج  وفق  التعليم 
هيثكوت. ويتطرق امل�ساق اإىل تعريف امل�ساركني باملفاهيم 
الأكادميية والتوجهات  الأ�سا�سية والن�سو�س  واملمار�سات 
التي يحتاجها امل�ساركون للم�ساعدة يف تطبيق نهج عباءة 
اخلبري، كما يركز على التخطيط للعملية التعليمية وتطبيقها 

�سمن �سياقات متعددة با�ستخدام هذه املنظومة.

اخلريية  املقا�سد  جمعية  من  ع�ساير،  نادين  املربية  وقالت 
اإحدى امل�ساركات يف امل�ساق: "يف اللقاء الأول مل اأفهم ما 
الذي يقوله لوك اأبووت، وكنت اأحاول ربطه مع عملي، 
واأقول لنف�سي اإنه لي�س له علقة، ولكن يف اليومني التاليني، 
لنا،  تو�سيله  اإىل  ي�سعى  الذي  وما  يريد؟  ماذا  اأفهم  بداأت 
�سابقة، وق�س�س طبقها معنا، مت  اإىل عر�س جتارب  اإ�سافة 

فهم ما طرحة يف اليوم الأول".

اأما املربية اإ�رشاء اجلعبة، من رو�سة املنهل، فقالت: "كنت 
اليوم  ولكن  �سيء،  كل  تعمل  اأن  يجب  املربية  اأن  اأعتقد 
اأن  اكت�سفت  امل�ساق،  اأثناء  النمل  جتربة  راأيت  عندما 

الأطفال ي�ستطيعون القيام بكل �سيء".

الأطفال  اأو  الطلبة  تاأطري  يتم  اخلبري،  عباءة  نهج  �سمن 
كخرباء يف جمال ما، يتحدثون عنه، يبحثون فيه، ويكونون 
�سمن فريق موؤهل يف هذا املجال. ويف هذا النهج التعليمي 
نف�سه  الوقت  ال�سياق، ويف  الأطفال منخرطني يف  يكون 

يتعلمون منه.

مساق القصة يف التعليم. 6
للمربيات  ميكن  كيف  حول  يتمحور  امل�ساق  هذا  �سوؤال 
اإىل عوامل طلبهم، وم�ساعدتهم  الق�سة للدخول  توظيف 
يف  اإنتاجها  لإعادة  داخلها  والعمل  الق�س�س،  فهم  على 

�سوء اأهداف تعلم ثقافية واأ�سكال تعلم فاعلة؟ 

جبل  بن  معاذ  رو�سة  من  كنعان،  اأ�سماء  املربية  وقالت 
اهتمام  عندي  يكن  "مل  امل�ساق:  يف  امل�ساركات  اإحدى 
الق�سة؛  لهم  اأ�رشد  كنت  واإمنا  الأطفال،  ق�س�س  ب�سماع 
دون  عام،  ب�سكل  منه  وي�ستفيدون  مثايل،  �سيء  لأنها 
اخلو�س يف التفا�سيل، لكن بعد امل�ساق �ساأحاول اأن اأ�سمع 

ق�س�س الأطفال، واأن اأ�سجعهم على �رشدها".

وقد ركز امل�ساق على كيفية اختيار الق�س�س، وكيف نقراأها 
تقرتحه  عامل  واأي  تت�سمن،  قيم  اأي  ونكت�سف  ونحللها، 
للأطفال  لتقدم  اإنتاجها  ونعيد  نحللها  وكيف  فيه،  لنحيا 
اإنتاج العقل  عوامل متعددة للكت�ساف والنخراط لإعادة 
بواقع  متتالني،  يومني  مدار  على  امل�ساق  وا�ستمر  الثقايف. 
12 �ساعة تدريبية، واأ�رشف عليه مالك الرمياوي مدير م�سار   من م�ساق التعلم يف �سياق �سمن م�رشوع التطوير ال�سامل لريا�س الأطفال يف القد�س.



رؤى تربوية - العددان األربعون واحلادي واألربعون220

اللغات والعلوم الجتماعية يف املركز.

وحتدثت ربى الكيلين، من فريق امل�ساندين حول جتربتها 
م�ساقات  من  امل�رشوع  يطرحه  ما  »اإن  قائلًة:  امل�رشوع  يف 
داعمة  لقاءات  ومن   ... التعليم  يف  الق�سة  كم�ساق 
وم�ساندة كالتخطيط والتاأمل، كلها تدعم قدرات املربية، 
مغايرة. خلل  يوؤثر على �سميم عملها، ولكن بطرق  ما 
يف  املربيات  تنخرط  كيف  اأرى  كنت  امل�رشوع  م�ساقات 

اإنتاج املعنى اجلديد للق�سة«.

مساق إحياء الدمى وحتريكها. 7
هدف هذا امل�ساق اإىل بناء قدرات امل�ساركني يف ا�ستخدام 
امل�ساركات  تختار  الدمى وحتريكها، حيث  اإحياء  برنامج 
�سياقات تعلمية خمتلفة منها ق�س�س �سعبية، وبناء �سخ�سيات 
من امللتينة، ومن ثم بناء امل�سهد واخللفيات، وانتهاًء بتحريك 
مع  والكمبيوتر،  الكامريا  با�ستخدام  ال�سخ�سيات  هذه 
اأو  فيلمًا  املخرج  يكون  لكي  وال�سورة  ال�سوت  اإ�سافة 

م�سهداً متحركًا يعرب عن ق�سة اأو غر�س تعليمي ما.

ويتغيا هذا امل�ساق الذي ي�رشف عليه الباحث كفاح فني، 
متكني امل�ساركني من دعم تعلم الأطفال عرب اإحياء الدمى 

وحتريكها.

جبع،  اأزهار  رو�سة  من  �سليم،  دار  تغريد  املربية  وتقول 
وممتعًا،  ومميزاً  جداً  رائعًا  كان  "امل�ساق  امل�ساق:  حول 
دائمًا  بالن�سبة يل،  اأهمية  ذات  يومًا  تكن  باأ�سياء مل  عرفني 
كنت اأنظر اإىل امللتينة على اأنها و�سيلة لت�سدية الفراغ لدى 
ومل  اأرقام،  اأو  حرف  ت�سكيل  منهم  واأطلب  الأطفال، 
اأتطرق اإىل اأ�سياء اأكرث من ذلك، اأما الآن ف�سيتم العمل على 

بناء �سياق تعليمي من خللها".

مساق التخطيط والتقييم. 8
متحور هذا امل�ساق حول التخطيط وبناء املهّمات اللزمة 
لتطوير خطة العمل، ح�سب نهج »عباءة اخلبري« من اأجل 
التعليمية،  للعملية  العام  ال�سياق  بناء  اأجل  من  اأو  التعلم، 
وذلك عرب تذويب الفكرة ك�سكل فني تتم ترجمته باملهام 

والأدوار من اأجل بناء حيز عام و�سياق للتعلم.

نادر  اأبووت و�سو�سن مرعي، ود.  لوك  امل�ساق  وقاد هذا 
وهبه، بواقع 18 �ساعة تدريبية توزعت على ثلثة لقاءات 

خمتلفة حول التخطيط.

من  وذلك  العمل،  يف  كروؤية  ترجمته  متت  امل�ساق  وهذا 
قالت  حيث  للمربيات،  امل�ساندين  املعلمني  عمل  خلل 
امل�ساندين يف  فريق  فراح، حول عملها يف  اأروى  املعلمة 
اجتماعاتنا  "كانت  للم�رشوع:  التخطيط  عن  امل�رشوع 
ولكن  لهن،  ون�سائح  واإر�ساد  تعزيز  مبثابة  املربيات  مع 
التخطيط،  هي  بع�سهن  لدى  الوحيدة  العقبة  اأن  �سعرت 
والبع�س الآخر التطبيق. تخطينا عقبة التخطيط عن طريق 
اأبووت  ولوك  وهبة،  نادر  د.  مع  اإ�سافية  لقاءات  عقد 
من  املربيات  متكنت  حتى  اجليد،  التخطيط  كيفية  حول 
التخطيط واإر�سال اخلطط يل، مع ذكر التفا�سيل واملهمات 

واخلطوات وو�سف اخلطوات كافة ...".

كانت مرحلتا التخطيط والتطبيق للمربيات تتم عرب م�ساندة 
وتعزيز من فريق املعلمني امل�ساندين )فريق املركزين(، وقد 
العلقة، من  تغيري �سكل  التوجه ب�سكل يعمل على  بناء  مت 
علقة �سيطرة اإىل علقة ت�سارك، من خلل تغيري املفاهيم 
نحو  على  يعمل  املرّكز  يجعل  ما  والأدوار،  واملمار�سات 
ي�ساند ويدعم العملية التعليمية ولي�س موجها ورقيبًا عليها، 
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كافة،  امل�ساندين  فريق  اأوراق  يف  وا�سحًا  كان  ما  وهذا 
حيث اأجمعت على اأن املربيات �سعرن اإزاء اأع�ساء الفريق 
التطبيق،  يف  ومراقبون  موجهون  باأنهم  الأمر  بداية  يف 
املركزين:  فريق  من  يا�سني،  اأمرية  املعلمة  قالت  حيث 
قادتني  عندما  �سعقت  الرو�سات،  اإحدى  زرت  "عندما 
املوجهة  على  "بعرفك  له  لتقول  املدير  مكتب  اإىل  املعلمة 

اأمرية من القطان"!

العلوم والفنون ملرحلة الطفولة املبكرة. 9
خلل  من  بالعلوم  الفنون  ربط  اإىل  امل�ساق  هذا  يهدف 
اأن�سطة فنية توظف مواد اأولية من البيئة، ودعم امل�ساركني 
هذا  وقاد  الفنية.  الأن�سطة  بهذه  املرتبطة  العلمية  املفاهيم 

امل�ساق رو�س روجر�سن، بواقع 12 �ساعة تدريبية.

وحول هذا امل�ساق، قالت املربية نادين ع�ساير، من رو�سة 
الق�سدير  اأ�ستخدم  اأعرف كيف  اأكن  "مل  املقا�سد اخلريية: 
امل�ساق  اأعطانا  التلوين.  يف  والكورني�س  اأ�سكال  بناء  يف 
الفن  جمال  يف  عديدة  حماور  اأمامنا  وفتح  للأمام،  دفعة 

والر�سم، وتوظيف املواد كاأكيا�س البل�ستيك".

 التكوين عرب الدعم واإلسناد

مت ت�سكيل فريق الإ�سناد للم�رشوع وهو جمموعة من املركزين 
الذين عملوا مع املربيات على تطبيقات م�ساريع تعليمية داخل 
�سفوفهن، ومت اختيار هذه املجموعة بعد اأن اجتازت جميع 
املبكرة،  والطفولة  العلوم  مب�رشوع  اخلا�سة  التدريب  مراحل 
و�سم  �سابقًا.  التعاون  موؤ�س�سة  مع  بال�رشاكة  تنفيذه  مت  الذي 
الفريق اأروى فراح، واأمرية يا�سني، وربى الكيلين، ومعت�سم 

الأطر�س، وفيفيان طّنو�س، و�سو�سن مرعي.

لقاءات مع  الإ�سناد ي�سمل  لفريق  برنامج تطويري  اإعداد  ومت 
باحثي املركز واملدربني امل�ست�سافني، بهدف تطوير قدراتهم 
الإ�سنادية، وتكوين املعرفة النظرية والإجرائية املتعلقة مبوا�سيع 
قادرين على  ال�سامل، لكي يكونوا  التطوير  وبرامج م�رشوع 

العمل مع امل�ساركات يف هذا امل�رشوع.

املعلمني  خربات  توظيف  عرب  الربنامج  هذا  ت�سكيل  ومت 
املا�سية،  ال�سنوات  املركز، وعلى مدى  برامج  امل�ساركني يف 
الطفولة.  م�رشوع  يف  حديثًا  املنخرطني  املعلمني  اإ�سناد  يف 
مبهارات  علقة  لها  عمل  وور�س  مب�ساقات  الفريق  وانخرط 

والتخطيط  الور�س  بناء  ومهارات  للزملء،  اخلربات  نقل 
لن�ساطاتها، ويف اإدارة الور�س ومتابعة امل�ساركني فيها لحقًا. 
الفريق  قدرات  لتطوير  م�ساقات  اأي�سًا  الربنامج  ويت�سمن 

البحثية يف مو�سوعات تعلمية خمتلفة.

كما مت عقد لقاءات عدة للفريق امل�ساند بهدف حتديد املهام 
خلل  امل�رشوع  يف  امل�ساركات  مع  املتابعة  واآلية  التن�سيقية، 
يف  امل�ساندين  قدرات  وتطوير  الريا�س،  يف  امليداين  عملهن 
اإدارة امل�ساقات وور�س العمل فيما يتعلق بعباءة اخلبري، اإ�سافة 
اإىل خربة نظرية وعملية يف التخطيط وبناء الدرو�س ومتابعتها.

يف  قدراتهن  تطوير  على  املربيات  مع  املركزين  فريق  وعمل 
معرفية  روؤية  عرب  للتعلم،  العامة  ال�سياقات  وبناء  التخطيط 
وبناء  التطبيق  يف  التمر�س  وهذا  والتعلم،  التعليم  يف  متبادلة 
امل�ساندين،  وفريق  املربيات  من  جعل  وتطبيقها،  الدرو�س، 

يتعلمون معًا، ويتبادلون اخلربة التعليمية.

اأمرية يا�سني حول عملها يف فريق امل�ساندين:  وقالت املعلمة 
امل�ستطاع، وذلك لأن  اأتعلم منهن قدر  »عملت جاهدة كي 
خربتي  تتعدى  ل  جداً  حمدودة  الأطفال  ريا�س  يف  خربتي 
مع ابني، وم�رشوع عباءة اخلبري الذي طبقته العام املا�سي مع 
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فيها،  اأعمل  التي  للمدر�سة  التابع  التمهيدي  ال�سف  اأطفال 
مثل  كافية  خربة  جمع  يل  يتح  مل  اأيام،  ع�رشة  يف  مت  والذي 

اخلربات التي تتمتع بها هوؤلء املربيات«.

امل�رشوع:  يف  جتربتها  عن  فكتبت  فراح،  اأروى  املعلمة  اأما 
تعلو،  تارة  اأرجوحة،  كاأنني على  املربيات؛  اأ�سعر مع  »كنت 
جيد  باأنه  اأ�سعر  تارة  معهم  العمل  وهكذا  تنخف�س،  وتارة 
جداً، ونكون را�سني عن العمل، وتارة اأ�سعر باأنه �سيئ ...«.

مبفهومها  والإ�رشاف،  واملتابعة  الإ�سناد  فكرة  وتت�سكل 
الرتبوية احلكومية، على هيئة  املوؤ�س�سات  اأغلب  التطبيقي يف 
الإ�رشاف  هي  الإ�رشاف  ففكرة  واملر�سد،  واملوجه،  امل�رشف 
على اإجناز العمل؛ اأي يكون ال�سخ�س داخل العملية التعليمية، 
وتقدمي  تقييمها،  اأجل  من  خارجها  ولي�س  مكوناتها،  ويف 

الن�سح لها بعد نهايتها.

اللقاء  »يف  املركزين:  فريق  من  الأطر�س  معت�سم  املعلم  وقال 
اأعدتها  قد  خطة  مربية  اإىل  حملت  كمجموعة،  لنا  الثاين 
العنوان  بعد  كتبت  الأوىل  ال�سفحة  وعلى  بخطها  مكتوبة 
اخلطة  افتح  اأن  وقبل  الأطر�س.  معت�سم  امل�رشف  وا�سمها: 
م�سكت القلم و�سطبت ا�سمي وكلمة امل�رشف وكتبت حتتها 
الزميل امل�ساند ... وقلت لها اأنا ل�ست م�رشفًا، اأنا زميل اأحاول 

اأن اأت�سارك معك اخلربة، واأتعلم منك، اأنا مل اأعلم هذا اجليل، 
ومل اأكن م�رشفًا على من يعلمونه يومًا«.

 املعرفة املتبادلة

التي  املتبادلة  املعرفة  على  طنو�س  فيفيان  املعلمة  واأكدت 
حيث  املركزين،  فريق  �سمن  عملها  اأثناء  عليها  ح�سلت 
قالت: »جتربتي مع املعلمات يف امل�رشوعني ال�سابقني اأ�سافت 
يتعلمن  فكما كن  بيننا،  متبادلة  منفعة  كانت  فقد  الكثري،  يل 
 ... مبا�رشة  غري  بطريقة  منهن  اأتعلم  كذلك  كنت  فاأنا  مني، 
لقد كانت تزداد معرفتي ببع�س الأمور التي كن يلفنت نظري 
قيامي  وباملقابل  وا�ستف�ساراتهن عنها،  باأ�سئلتهن حولها  اإليها 

بالبحث وال�ستف�سار اأكرث عنها لنقل املعرفة اإليهن كاملة«.

نتاجات املشروع:
ال�ستفادة  ميكن  عدة  وبحثية  تعليمية  م�سادر  امل�رشوع  اأنتج 

منها يف دعم خمتلف برامج الطفولة وعمل املربيات:

م�سادر تعليمية:. 1
C  ،خطط درو�س ملراحل �سفية خمتلفة يف موا�سيع منهجية 

وم�ساريع منجزة ملرحلة الطفولة املبكرة، مرتبطة باحليز 
بال�سورة  توثيقها  مت  الو�سائل  وتلك  للمربيات،  العام 

 من فعاليات م�ساق اإحياء الدمى.
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والفيديو والكتابة.
C .توثيق امل�ساقات اخلا�سة بامل�رشوع
C  تعليم حول  خمتلفة  موا�سيع  حول  م�سورة  ح�س�س 

الطفولة املبكرة.
C  عمل من  وم�سهديات  وجم�سمات  اأطفال  ر�سومات 

الأطفال.
C .ق�س�س وكتب من الأطفال اأنف�سهم

م�سادر بحثية: اأوراق بحثية، واأوراق تاأملية من قبل املربيات . 2
يف  عملهن  خلل  من  املربيات  وتاأملت  واملركزين، 

امل�رشوع.
خا�س . 3 فيلم  �سور،  بو�سرتات،  تربوية:  اإعالمية  م�سادر 

بامل�رشوع، مقاطع فيديو، اأخبار وتقارير حول امل�رشوع.
التعليمية بني . 4 م�ساركة املربيات يف برنامج تبادل اخلربات 

يف  يعملون  بريطانيا،  من  واآخرين  الفل�سطينيني  املعلمني 
جمال الطفولة املبكرة.

األوىل  للمجموعة  التدريب  مرحلة  بإجناز  االحتفال 
من املربيات

و�رشكاوؤه؛  الرتبوي  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  احتفل 

يف  التعاون،  وموؤ�س�سة  املبكرة،  للطفولة  امل�سادر  مركز 
2012/12/18، بتخريج الفوج الأول من مديرات ومربيات 
ريا�س الأطفال املنخرطات يف الربنامج، وذلك بح�سور عدد 
الريا�س، حيث �سمل  وا�سع من مديرات ومديري ومربيات 
برنامج  مربية �سمن   38 منهن  مربية ومديرة،   118 التخريج 
الرتبوي،  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  يف  املهني  التكون 

و80 مديرة ومربية �سمن مركز امل�سادر للطفولة املبكرة.

وزارة  يف  املناهج  مركز  مدير  زكارنة،  جهاد  الدكتور  واأكد 
ي�ستهدف  كونه  امل�رشوع،  هذا  اأهمية  على  والتعليم،  الرتبية 
ريا�س  لقطاع  ُموّجه  اأّنه  كما  و�سواحيها،  القد�س  منطقة 
من  الرغم  على  الوزارة  يف  ر�سمّيًا  امل�سمول  غري  الأطفال 

اأهميته العظمى يف التعليم.

القادمة  اخلم�سية  خّطتها  �سمن  �سرتّكز  الوزارة  اأّن  واأ�ساف 
على ربط م�ساريعها مع املوؤ�س�سات الأهلية العاملة يف قطاع 
“ما  وتابع:  املُهّم�س.  القطاع  بهذا  للنهو�س  املُبّكرة  الطفولة 
ميُّيز هذا امل�رشوع هو �سموليته وتنّوعه، فهو يختلف عن غريه 

يف اأّنه حمّبب للأطفال ومنفتح على املجتمع”.

 من فعاليات م�رشوع التطوير ال�سامل لريا�س الأطفال يف القد�س.
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ويف كلمة مدير مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي و�سيم 
ومثابرتهّن  املُربّيات  �سغف  ال�سغف؛  فكرة  طرح  الكردي 
النجاح الأوىل،  العمل والتعّلم والتعليم بو�سفها قنطرة  على 
املفاهيم  وتطبيق  امل�رشوع،  لهذا  واجلهد  الوقت  وتكري�سهّن 
الريا�س  الأطفال يف  مع  اكت�سبنها  التي  الرتبوية  واملمار�سات 

امل�ستهدفة.

وقال: “اإّننا نوؤ�س�س ملا يجب اأْن يكون تعليم ريا�س الأطفال 
م�ستقبًل، وناأمل اأْن ي�سبح م�رشوعنا هذا ملهمًا للآخرين لتمتّد 
التجربة لت�سمل جميع اأطفال فل�سطني، ول تبقى حم�سورة يف 

فئة اأو منطقة معّينة”.

وحتدث نبيل �سب لنب من مركز امل�سادر للطفولة املبكرة عن 
دور املركز على مدى 27 عامًا خلدمة قطاع الطفولة املُبّكرة، 
موؤّكداً ا�ستمرار املركز يف العمل لتزويد هذا القطاع مبربّيات 
والتعليم  الرتبية  وزارة  بني  التعاون  اأهمّية  اإىل  ونّوه  كفوؤات. 
الطفولة  قطاع  تطوير  ل�سمان  والوطنية  املحلية  واملوؤ�س�سات 

املبّكرة وتوفري املوارد اللزمة له.

وثّمنت مها �سادر، مديرة برنامج الطفولة املبّكرة يف موؤ�س�سة 
التعاون، جهود جميع الأطراف على مدار العام املن�رشم مع 
“عندما نرى �سغف ومثابرة  املربّيات واملديرات. واأ�سافت: 
املزيد.  لإعطاء  دافعًا  يعطينا  هذا  فاإّن  واملديرات،  املُربّيات 
التجربة  املربيات واملديرات بن�رش وتعميم هذه  اأن تقوم  اأملنا 
جلميع  التعاون  موؤ�س�سة  با�سم  بال�سكر  وتقدمت  الناجحة”. 
العربي  ال�سندوق  وبخا�سة  العمل،  هذا  اإجناز  يف  �ساهم  من 

للإمناء القت�سادي والجتماعي.

التوثيق  وحدة  اإنتاج  من  امل�رشوع  عن  فيلم  عر�س  ومت 
والرتجمة يف مركز القطان، �سمل مناذج من ح�س�س املربيات 
يف  لهن  خمتلفة  ومقابلت  الرو�سات،  داخل  عملهن  اأثناء 
امل�رشوع  من�سقة  حامد،  نهاية  قامت  كما  التدريب،  مرحلة 
من م�سادر الطفولة بعر�س منجزات امل�رشوع ركزت فيه على 

مراحل امل�رشوع واأهدافه.

وعربّ اخلبري الربيطاين لوك اأبووت، الذي اأ�رشف على تدريب 
املربّيات يف نهج عباءة اخلبري عن �سعادته بتجربة التدري�س يف 
فل�سطني قائًل: “راأيت معلمات يكافحن بطرق جديدة، لكن 
لكّنهن  التحّدي،  يواجهن  معلمات  الف�سل،  من  خوفًا  لي�س 
مرنات يف �سعيهن اإىل فهم املزيد، معلمات يبتكرن ممار�سات 

خا�سة بهن تكون منا�سبة للأطفال كي يتعّلموا باأنف�سهم”.

خولة  املُربّية  القطان  مركز  عن  اخلريجات  كلمة  واألقت 
املربّيات  اإعطاء  على  املوؤ�س�سة  طاقم  �سكرت  حيث  حمايل، 
م�سار  عرب  “رحلتنا  وقالت:  والتطّور،  للتفكري  الفر�سة 
التكّون املهني مع “القطان” كانت رحلة يف تغيري القناعات 
والتوّجهات يف عملّية التعّلم والتعليم، لقد حتّررنا يف التفكري 

والعمل، ومل تعْد جدران الرو�سة قا�سية كما كّنا نراها”.

األقت املديرة ازدهار قا�سم كلمة  ومن مركز م�سادر الطفولة 
قطاع  تنمية  يف  ال�رشيكة  املوؤ�س�سات  دور  على  فيها  اأثنت 
�رشورة  اإىل  واأ�سارت  امل�رشوع،  هذا  خلل  من  الطفولة 

ال�ستمرار يف دعم هذا القطاع.

عن  املنهل  رو�سة  من  عموري،  فاطمة  املربية  وعربت 
اأثناء  العمل  بقيمة  �سعرت  فاملربية  امل�ساريع؛  بزاوية  اإعجابها 
وتت�سمن  احل�سور،  اأمام  تعر�س  م�رشوعها  اإجنازات  م�ساهدة 
�سور اأطفال الرو�سة منخرطني يف العمل الرتبوي. واأكدت 
عموري اأهمية متابعة العمل، وبناء م�ساريع متطورة يف نهج 

عباءة اخلبري يف ريا�س الأطفال.

فرح  رو�سة  من  قوا�سمي  فاطمة  املربية  اأ�سارت  جانبها،  من 
اأمام  املعرو�س  م�رشوعها  نقل  يف  ترغب  اأنها  اإىل  ومرح 
املربيات اإىل الرو�سة، كون هذا العمل هو عمل الأطفال ومن 
حقهم م�ساهدته والفتخار به، من خلل م�ساهدة �سورهم 
اأو �سور الأطفال وهم يعملون يف بناء  مطبوعة على املل�سق 

ال�سياق الدرامي لنهج “عباءة اخلبري”.

لدى  امل�رشوع  لإجنازات  عرو�س  الحتفال  وتخّللت 
ت�سّمنت  املبّكرة،  للطفولة  امل�سادر  ومركز  القطان،  مركز 
املركزين،  برامج  يف  املنخرطات  للمربّيات  تدريبية  اأن�سطة 
وتطبيقات املربّيات مع الأطفال داخل الريا�س، اإ�سافة اإىل 
الأوىل  املرحلة  خلل  امل�ستهدفة  الرو�سات  تاأهيل  اإعادة 
املربيات اخلريجات  العمل مع  �سي�ستمر  امل�رشوع. كما  من 
وتطوير  الرو�سة،  داخل  جديدة  تعليمية  م�ساريع  بناء  على 
املمار�سة  مرحلة  اإىل  والتاأهيل  التطبيق  مرحلة  من  العمل 
وال�ستك�ساف والتاأمل يف التجربة، ك�سياق تعليمي لريا�س 

الأطفال.

مركز القطان
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