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> مرشوع  - AEPICالتحيات
تح ّي ة الوكالة اإليطال ّي ة للتعاون والتنمية ()AICS
وكالة التعاون اإليطال يّ ة ،عىل مدى أكرث من  30عام اً من الحضور الفاعل يف فلسطني ،قامت
بتنفيذ مئات املشاريع واملبادرات يف مختلف مجاالت العمل :من دعم القطاع الصحي-اإلجتامعي
وصوالً إىل مشاريع تنمية إقتصاديّ ة ،من حامية حقوق اإلنسان إىل التدخالت اإلنسانية الهادفة
إىل تأمني الحق يف الحصول عىل املاء ،التعليم وتأمني ظروف معيشية كرمية لفئات املجتمع
األكرث ضعف اً ،مع اح رتام الهوية واالختالفات الثقافية.
متيزت املشاريع “اإليطالية” بعدم فرضها منوذج من األعىل؛ فهي ،عىل عكس ذلك ،نتيجة
لعمليات تحظى مبشاركات وتعمل عىل انخ راط املجتمعات املح لّية ،واملؤسسات الحكومية
والسلطات الفلسطينية.
مرشوع  AEPICالتابع لـ ،Reggio Terzo Mondoهو من أهم األمثلة عىل هذا النهج يف
التعاون ،املبني عىل الحوار ،والنقاش وتق بّ ل اآلخ ر.
باإلضافة إىل ذلك هو مرشوع يطرح نفسه مبتكر للسياق الفلسطيني ،حيث أنه يسعى إىل
تحفيز وتحسني الربنامج التعليمي للم راكز الرتبوية ورياض األطفال ،الغري معززة يف السياق
املحل رغم أنها أساس ّي ة للنمو املعريف والتنمية العالئقية لألطفال.
ّ
يتمحور هذا العمل عىل صعيدين :األول تعليمي بإمتياز ،عرب إعادة دراسة آليات التعامل
واألدوات التعليمية ،والثاين ذو طابع إداري ،عرب تدريب تفصييل ملدراء ومدي رات امل راكز
التعليمية ومرجعيات وزارة الرتبية والتعليم العالية الفلسطينية.
النفس التجديدي والرؤية الشمولية وإح رتافية طاقم  RTMدفع وزارة الشؤون الخارجية
والتعاون الدويل اإليطالية (بالتعاون الحق اً مع الوكالة اإليطالية للتعاون الدويل  )AICS -إىل
متويل مرشوع  ،AEPICوالتي سيتم جمع مامرساتها يف هذا املنشور بهدف إعادة تطبيقها
وتطويرها وتحسني النتائج التي تم تحقيقها حتى األن.

4

مقر  AICSيف القدس مستمر يف م راقبة تطورات املرشوع ودعم القطاع التعليمي الفلسطيني،
مبا يتوافق مع أولويات هذا القطاع ،التي تم تحديدها يف وثيقة التخطيط ( 2015-2017عامل
مشرتك) ،التي تحدد كأولوية تعزيز التعليم والتدريب الشبايب ،األمر الذي يتامىش مع الربنامج
املشرتك عىل الصعيد األورويب ومع األجندة السياسية الوطنية الفلسطينية .2017-2022
يف النهاية أريد شكر طاقم  RTMاإليطايل والفلسطيني وجميع األشخاص الذين عملوا يف هذا
املرشوع ،حيث أنهم أثبتوا أن لشغفهم ،واجتهادهم ،وارادة العمل هم قاعدة تغيري حقيقي.
كريستينا ناتويل
مسؤولة مقر  AICSيف القدس
شارع مجري الدين 2
الشيخ ج راح  -القدس
Tel: + 972 (0)2 532 7447
Fax: + 972 (0)2 532 2904
الربيد اإللكرتوينaics@itcoop-jer.org :
املوقع اإللكرتوين/http://www.itcoop-jer.org :

> مرشوع  - AEPICالتحيات
تحية بلديّ ة ريجيو إمييليا
خيار تأسيس هيئة بلدية تعمل عىل تعزيز وتنظيم توجه املنطقة إىل الحوار الدويل يشهد عن
الوعي حول الدور الذي قد تلعبه املدن يف بناء مشاريع تعاونية.
تعاون بني مجتمعات تهدف إىل لقاء وتبادل معارف وتأمالت حول املبادئ األساسية التي يجب
أن تحرتم وتحكم لبناء ظروف إلج راء تنمية متوازنة عىل الصعيد املحيل.
هذا الوعي حول دور املدن يتم تعزيزه واالع رتاف به دولي اً عرب الحوار القائم حول أهداف
التنمية املستدامة.
املدن وهيئات اإلدارة املحلية توجه وتقود مناطق بأكملها ،ودورها األسايس هو توعية املجتمعات
يك تكتسب هذه الوعي ال راسخ أن عملها قد يكون له تأثر يتع ّدى حدودها الجغ رافية.
التعاون الذي نشأ مع  AEPICش كّل ،بالنسبة ملحرتيف عاملني يف قطاع التعليم والطفولة يف
فلسطني ،إمكانية للتعلم ،للقاء والنمو املشرتك.
عرب هذا املنشور ال نريد تقديم مرشوع يهدف إىل تصدير مناذج ،بل إمكانية تدريبية وفرصة
لحوار مبني عىل أسس محورية الطفل ،حقوق األطفال ونوعية الخدمات.
هذا فهم ريجيو إمييليا لالس رتاتيجيات والتدخالت يف التعاون الدويل( :تفعيل تبادالت ونقاشات
لدعم إثبات حقوق اإلنسان) إبتدا ًء من حقوق الطفل.
لهذا السبب شكل  - AEPICملعلمي ومعلامت ريجيو  -إمكانية لتأمل ظروف وجودة الخدمات
التعليمية يف األرايض املحتلة وظروف الطفولة يف سياقات تحرم فيها (بعض الحقوق األساسية)
إنطالق اً من الحق يف التحرك ،تضييق املساحات ،وظروف أخرى قد تؤدي إىل نشوء ضعف ،إلخ..
األرايض املحتلة التي تعمل رياض األطفال الحكومية فيها باتباع الخطوات األوىل اخذين بعني
اإلعتبار تجارب دولية أخرى.
بالنسبة لريجيو إمييليا هذه تعترب إمكانية لطرح تساؤالت حول كيف تصبح محاور مناسب
يجعل يتيح خربته ضمن حوار ،كام سبق أن ذكرنا ،ال يريد أن يصدر مناذج ،بل يتيح إمكانية منو
وتبادل مشرتك.

البلدية ،الذي تربطه توامة مع مدينة بيت جاال منذ عام  ،2005شاركت وساهمت خالل
السنوات العرش األخرية ،يف تبادالت ثقافية ،ورياضية وتقنية.
مرشوع  AEPICوالتعاون مع املنظمة الغري حكومية  ،Reggio Terzo Mondoشكل أحد
الخطوات األكرث أهمية عىل مر تاريخ الصداقة هذا ،ونشأ عنه تظافر جهود بني تجربتني مهمتني
يف مناطقنا :نهج ريجيو إمييليا والتعاون الدويل.
سريينا فوراكّيا
عضو مجلس بلدي  -املدين الدولية لبلدية ريجيو إمييليا
Piazza Prampolini, 1
Reggio Emilia 42121
Tel: +39 0522 456654
الربيد اإللكرتوينsegreteria.assessoreforacchia@comune.re.it :
املوقع اإللكرتوينhttp://www.comune.re.it :

الصداقة مع األرايض الفلسطينية ،والعالقة بني ريجيو إمييليا ومجتمعات بيت لحم ،يشكل
عالقة متينة ،منت مع مرور األعوام ،ونتجت عنها إمكانيات منو مشرتك بالغة األهمية.
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رسمت المدرسة ،الساحة ،صف المدرسة وساعة المدرسة.
أنا ووسام نذهب إلى المدرسة.
زين ،العمر 5،6
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> مرشوع  - AEPICمقدمات
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> مرشوع  - AEPICمقدمات
مرشوع AEPIC

فرانشيسكو جراداري ،مسؤول مشاريع منطقة البلقان والرشق األوسط – RTM
من اآلن وصاعدا أصبح الطفل محور عمل مدارسنا.
فقط عندما سمعنا هذه الكلامت ،منطوقة جامعي اً ،من قبل رشكائنا الفلسطينيني يف الـ
 ،Steering Committeeبشهر مارس  ،2017أدركنا أننا فع الً عىل الطريق الصحيح .مرشوع
”AEPICالتعاون بغرض تربية شاملة ذات جودة موجهة ملرحلة الطفولة املبكرة يف الضفة
الغربية” ،كان قد بدأ عامني قبل ذلك بالضبط ،واضع اً لنفسه أهدافا ذات سقف عال.
تم ابتكار  ،AEPICحقيقة ،من أجل املساهمة يف تحسني الجودة ودمج األطفال يف خدمات التعليم
ملرحلة الطفولة املبكرة يف الضفة الغربية.
رفع جودة الخدمات تم عرب تطوير القدرات اإلدارية والقيادية للقطاع من خالل وزارة الرتبية
والتعليم العايل الفلسطينية ،ومن خالل تحسني القدرات املهنية لجميع درجات املوظفني الرتبويني
يف القطاع الحكومي والخاص :املسؤولني ،م راقبي املناطق ،مدراء ومعلمي رياض األطفال.
أ ّم ا زيادة انخ راط األطفال يف الخدمات التعليمية فتم العمل عليه عىل ثالثة مستويات:
• مشاركة العائالت ،وخاصة األمهات ،يف نشاطات املدرسة.
• تأسيس و/أو تدعيم م راكز لرياض األطفال يف أماكن ومناطق مه ّم شة يف الضفة الغربية.
• تدريب موظفي املدارس عىل احتياجات األطفال من أصحاب الحقوق الخاصة.

شجرة زيتون،
أدريان5،4 ،
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قام املرشوع بتعزيز التنمية البرشية عرب دعم إطالق نظام تعليمي فلسطيني يرتكز عىل
حقوق الطفل وجودة التعليم وتدريب املعلامت.
يعود لـ AEPICالفضل يف أن املدارس الفلسطينية استطاعت أن تتعرف ،وأن تكون مصدر
إلهام وتجريب لفلسفة تعليمية ذات طبيعة مرنة تثمن دور القوى املحلية ،ميكن تطبيقها
يف سياقات مختلفة ،والدليل عىل ذلك مدى انتشار نهج ريجيو إمييليا عىل الصعيد العاملي.
من خالل مرشوع  ،AEPICأردنا أيض اً تحفيز ال رشاكة بني القطاعني الحكومي والخاص يف قطاع
التعليم مل راحل الطفولة املبكرة.
املدارس السبع ال رائدة التي تدار من قبل رشكائنا الفلسطينيني :وزارة الرتبية والتعليم العايل
الفلسطينية،البطريركية الالتينية ،الروم األرثوذكس ،الروم الكاثوليك ،إبداع  ،ورئيس بلدية

> مرشوع  - AEPICمقدمات
بيت لحم ،لعبت دورا فاعال وش كّلت ساحة لقاء شهدت محاوالت حوار بني املدارس الخاصة
والحكومية .حيث أن املرشوع دعم فعلي اً ال رتابط بني مختلف الهيئات العامة والخاصة ،متيح اً
إمكانية إطالق حوار حول مواضيع تعليمية عىل مستوى محيل.
التجربة ال رائدة املطبقة يف محافظة بيت لحم كانت وستبقى منوذجا لباقي املدارس يف فلسطني،
وذلك من خالل هذا املنشور ومن خالل مبادرات تعميمية محددة (تبادالت تربوية ،وندوات).
مت يّ ز املرشوع بإج راءات مو ّج هة ومتكاملة يف ما بينها لتنمية القدرات ()Capacity Development
للجهات الفاعلة املؤسساتية عىل كافة املستويات ،العاملني يف القطاع مرحلة ما قبل املدرسة (
الوزارة ،املديريات التعليمية ،رياض األطفال (،صفوف ما قبل املدرسة).
املرجع املنهجي كان تثمني املهارات املوجودة أص الً :ال ربامج التدريبية املقرتحة اتبعت بالفعل
منهجية تشاركية ،وتم اعتبار تجربة من شارك فيها موردا ونقطة بداية .حاولنا ،قدر اإلمكان،
الدخول إىل رياضاألطفال الفلسطينية بطريقة هادئة.
أهمية مركزية أعطيت بعد ذلك للتعلم باملامرسة ( ،)Learning by doingللفهم وليس
للحفظ ،من خالل تحفيز الطاقم املدريس عىل اإلبداع الفردي ،القدرة التحليلية وحل املسائل
الشائكة .كانت الزيارات والنشاطات الدراسية يف إيطاليا ذات أهمية بالغة يف هذا املسار،حيث
أتيحت لهم إمكانية تجربة عملية ( )Job shadowingمع زمالئهم من ريجيو إمييليا.

تأكيد رشكائنا الفلسطينيني الذين بدأنا معهم هذه املساهمة ،ميثل لنا إنذارا ويف نفس الوقت
دعوة لالستم رار عىل املسار املتخذ ،مدركني أن حصاد البذور التي زرعت يف هذه السنوات يحتاج
بضع فصول لجنيها.
هذه النرشة تتيح لنا فرصة تقديم الشكر لجميع من جعل تجربة “التبادل” ،التي تم جمعها
يف الصفحات هذه ،ترى النور:
 ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطيني ،للجهود املبذولة لضامن الحق يف التعليملجميع األطفال الفلسطينيني
 ملدراء ومعلمي املدارس ال رائدة السبع يف بيت لحم ،الستقبالهم لنا ،وشغفهم بالعمل الذييقومون به
 لطاقم بلدية  Reggio Childrenوبلدية ريجيو إمييليا  -مؤسسة مدارس وحضانات الطفولة،املهنية والكفاءة العالية التي تحلوا بها خالل العمل
 للهيئات املمولة (التعاونية اإليطالية ،مؤمتر األسقفية اإليطايل ،مقاطعة ريجيو إمييليا)رومانّيا للثقة املمنوحة.
 لفريق العمل يف فلسطني ،عىل الطاقات املبذولة عىل مر أعوام املرشوع الثالث ،بدء مبرحلةصياغة األفكار وتحديد األهداف.

كام ومتت تبادالت حول الخ ربات واملامرسات الجيدة بني مدارس الطفولة عىل ثالثة مستويات:
• بني ريجيو إمييليا وفلسطني.
• ضمن منطقة بيت لحم (املدارس ال رائدة)
• (و بني منطقة بيت لحم ومحافظات فلسطينية أخرى (رام الله ،جنني ،طولكرم ،الخليل،
قلقيلية.

1

مل راجعة بطاقات الرشكاء يف املرشوع العودة للصفحات 60-64

 2واملناطق التي شملها مرشوع  AEPICهي :عبوين ،مخيم الدهيشة لالجئني ،الجبعة ،الخاص والنعامن ،عانني ،ال راس،
عربونة ،بيت جاال ،بيت ساحور ،بيت لحم ،برقع ،دير الغصون ،دير قديس ،ظهر العبد ،فرعون ،القدس ،الخليل ،حوسان،
إمياتني ،جنني ،جيت ،كلامت مبعنى :كفر عبوش ،قلقيلية ،رام الله سفارين ،طولكرم ،زبادة.
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العنوان
منطقة التدخل
الهيئة الداعمة
الرشكاء اإليطاليون
رشكاء فلسطينيون

املانحون الرئيسيون
مانحون آخرون
املدة
األهداف
الرشيحة املستهدفة
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التعاون بغرض تربية شاملة ذات جودة
موجهة ملرحلة الطفولة املبكرة يف الضفة الغربية
فلسطني
محافظات بيت لحم ،رام الله ،جنني ،طولكرم ،الخليل وقلقيلية
 - RTMمتطوعون حول العامل
• بلدية ريجيو إمييليا  -مؤسسة مدارس وحضانات الطفولة
• .Reggio Children s.r.l
• وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية
• البطريركية الالتينية يف القدس،قسم املدارس
• البطريركية األرثوذكسية يف القدس ،قسم املدارس
• بطريركية الروم امللكيني الكاثوليك ،قسم املدارس
• مؤسسة إبداع الثقافية
الوكالة اإليطالية للتعاون والتنمية ()AICS
• املؤمتر األسقفي اإليطايل ()CEI
• محافظة إمييليا-رومانيا ()RER
 39شه را ( 1مارس  31 - 2015مايو )2018
الهدف الرئييس :املساهمة يف زيادة الجودة والدمج يف الخدمات التعليمية لألطفال يف الضفة الغربية
الهدف التفصييل :تقوية ال رشاكة العامة -الخاصة يف قطاع الرتبية ملرحلة الطفولة املبكرة يف بلدية
بيت لحم .مع تبادل املامرسات الحسنة يف باقي الضفة الغربية
• وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية
 إدارة التعليم العام ،املسؤولة عن التعليم يف مرحلة الطفولة املبكرة مديريات الرتبية يف بيت لحم ،رام الله ،جنني ،طولكرم ،الخليل ،قلقيلية• سبعة مدارس رائدة تعنى مبرحلة رياض األطفال،تابعه ملحافظة بيت لحم
 روضة مدرسة البطريركية الالتينية يف بيت جاال روضة مدرسة الرعاه الثانوية األرثوذوكسية -البطريركية األرثوذوكسية بيت ساحور روضة أطفال بطريركية الروم الكاثوليك – بيت ساحور روضة أطفال ابداع  -مخيم الدهيشه روضة بيت لحم الحكومية – بيت لحم صف روضة مدرسة تل الربيع-حوسان صف روضة مدرسة التوافق  -الجبعة•  22صف حكومي ملرحلة رياض األطفال يف كل من محافظة بيت لحم ،رام الله ،جنني ،طولكرم،
الخليل وقلقيلية

النتائج املتوقعة

النشاطات الرئيسية

• تطوير القدرات املهنية ملوظفي وزارة الرتبية والتعليم العايل يف إدارة كامل الخدمات التعليمية
ملرحلة رياض األطفال
• تحسني جودة الخدمات التعليمية التي تقدمها املدارس ال رائدة السبع (حكومية وخاصة) يف
محافظة بيت لحم
• تشجيع نرش املعرفة واملامرسات السليمة يف رياض األطفال الحكومية والخاصة يف بلدية بيت
لحم وباقي مناطق الضفة الغربية.
مجموعة النشاطات  ، 1بناء قدرات الوزارة
• تدريب الكادر الوزاري عىل تخطيط ،رصد وتقييم الخدمات التعليمية ملرحلة رياض األطفال
• رحلة دراسية إىل ريجيو إمييليا للكادر الوزاري
• دعم فتح 25صف روضة يف  25مدرسة حكومية يف الضفة الغربية
• الدعم الفني لطاقم الوزارة يف عملية متابعة رياض األطفال وتدريب الكادر لهذه املرحلة
مجموعة النشاطات  ،2مسار تبادل مع املدارس ال رائدة يف بيت لحم
• تدريب طاقم املدارس ال رائدة الـ 7يف محافظة بيت لحم
• رحلة دراسية إىل ريجيو إمييليا لكادر املدارس ال رائدة الـ7
• تزويد األدوات واملواد التعليمية للمدارس ال رائدةالـ7
• دعم املدارس ال رائدة الـ 7يف تفعيل خدمات جديدة لألطفال والعائالت
مجموعة النشاطات  ، 3نرش املامرسات السليمة
• تأسيس وتطوير منتدى بني مدارس محافظة بيت لحم
• صياغة ونرش إصدار حول تعليم مرحلة الطفولة املبكرة
• تنظيم ندوات حول تعليم مرحلة الطفولة املبكرة يف الضفة الغربية
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إمكانيات تعليم الطفولة املبكرة يف فلسطني

أ .أيوب عليان مدير عام اإلدارة العامة للتعليم العام
أ.سهري عواد رئيس قسم رياض األطفال اإلدارة العامة للتعليم العام
أ .سمر حمد مرشفة رياض أطفال اإلدارة العامة للتعليم العام
كل جهودنا ،حيث أن
أطفال فلسطني ،رغم كل الصعوبات واإلمكانيات املحدودة ،يستحقون ّ
االستثامر يف الطفولة ستكون له ،بال شك ،آثار إيجابية عىل الصعيدين ال ثّقايف واالقتصادي للوطن
واملواطنني ،إذ إ ّن أسسا سليمة وقويّ ة ستؤدي حت امً إىل نجا ٍح سليمٍ .
تبي العديد من الدراسات واألبحاث الدولية مدى أهمية ،عىل الصعيد االس رتاتيجي ،االستثامر يف
ّ
الس نوات التي ينضجون فيها من ناحية
الس نوات األوىل من حياتهم ،فهي ّ
سالمة األطفال منذ ّ
مهاراتهم و قدراتهم وهياكل التفكري األساسية لكل إنسان.

زيد ،العمر 5،1

الحصانة الوحيدة
		
تكمن يف التنوع،
يف الحفاظ عىل إنسانيتنا
محمد دوريش ،كاتب وشاعر فلسطيني

يخص العالقة ما بني تعليم
نحن يف وزارة ّ
التبية وال تّ عليم العايل نعمل عىل بناء رؤية شاملة مبا ّ
األطفال وتع لّمهم  .هذه الرؤية تدعم ال طّفل يف بناء جوانب شخصيته كافة :تكسبه ال ثّقة
بال ذّات ،وتتيح له فرصة ال تّ عبري عن ال ّن فس بأن يصبح قادرا عىل بناء هويته بوعي ،كام وتساعده
يف تكوين العالقات مع األشخاص وتف ّع ل ميله الطبيعي الستكشاف البيئة والعامل من حوله.
كل طفل فلسطيني يف االلتحاق برياض
تعليامت وزارة الرتبية والتعليم العايل تدعم حق ّ
األطفال .يجب أن توفّر لجميع األطفال إمكانية اكتساب كفاءات ومعارف تسمح لهم بعيش
طفولة سليمة ومطمئنة يف بيئة تعليمية آمنة ومناسبة ،وذلك ألن بناء مجتمع متق ّدم يعتمد
التبية وال تّ عليم
عىل هيكلية تعليمية صلبة وسليمة ابتدا ًء من فئة األطفال .وتسعى وزارة ّ
العايل اىل منحى إلزامية مرحلة رياض األطفال.
الس نوات األخرية ،باالستثامر يف ال طّفولة املبكرة ،ومتك ّن ا من تحقيق األهداف اآلتية
قمنا ،خالل ّ
ابتدا ًء من بدايات عام :2016
 تم اطالق وثيقة اإلطار العام الوطني ملنهاج مرحلة رياض األطفال يف فلسطني أيار 2016م. إطالق “االس رتاتيجية الوطنية لل تّ نمية وال تّ دخّل يف ال طّفولة املبكرة ”2017-2022؛ والتي متتالص حة ووزارة ال تّ نمية االجتامعية..
بال رشاكة مع وزارة ّ
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 تم اطالق املعايري املهنية ملعلامت رياض األطفال يف أيار 2017م. وتم إصدار دليل معلمة رياض األطفال استنادا إىل ق رار مجلس الوزراء رقم (/04/134/17م.و/ر.ح ) لعام  2017بتاريخ  10/1/2017والقايض باملصادقة عىل اإلطار العام لقطاع رياض األطفال
يف فلسطني ،مبا يشمل اإللزامية املناهجية لقطاع ال تّ عليم ما قبل املدريس.
 تم اطالق دليل معلمة رياض األطفال بتاريخ 29/10/2017م ،وتم تعميمه عىل رياض األطفالالحكومية والخاصة بهدف تنفيذه واعتامده .
أ ّم ا بال ّن سبة للمرحلة القادمة ،فنحن نسعى يف خططنا املستقبلية إىل زيادة نسبة األطفال
امللتحقني يف رياض األطفال ،من خالل :
الص فوف ملرحلة ما قبل املدرسة عرب إعادة بناء البنية األساسية للمدارس
 زيادة عدد ّالص فوف املتاحة التي سيتم العمل عىل تأهيلها وتنظيمها عن
األساسية العامة ،باستغالل ّ
طريق اتاحة املواد ال تّ عليمية ،واألثاث ،واأللعاب ال تّ عليمية وتدريب املعلامت ،وذلك بهدف
تزويد خدمة مجانية ونوعية لجميع األطفال؛
واملؤس سات عىل دعم قطاع ال طّفولة وفتح روضات جديدة يف املناطق التي
 تشجيع البلديّ اتّ
تخلو من ال ّروضات.
 تشجيع القطاع الخاص عىل االستثامر يف قطاع ال طّفولة ،وذلك بهدف زيادة نسبة امللتحقنييف عام  2022من  56%إىل .70%
التبية وال تّ عليم العايل شاركت بأقىص درجات االهتامم وبقناعة تا ّم ة يف مرشوع .AEPIC
وزارة ّ
الص عيد ال ّدويل آخذين بعني
قامت الوزارة بإتاحة كل املوارد املمكنة يك تف ّع ل ،ضمن حوار عىل ّ
االعتبار مختلف ال ّن ظريات ال تّ عليمية ،تجربة فلسطينية مختلفة حول نهج العمل يف مدارس
ال طّفولة .بدأت املدارس بالقيام بتجارب مختلفة ،معتمد ًة ال ّن ظريات األكرث تناسب اً لقدراتها
الس المة ال ّن فسية
وامكانياتها يف العمل مع األطفال ،ومتاشي اً مع أهداف رياض األطفال ،أي تأمني ّ
والبدن ّي ة لألطفال وإمكان ّي ة تنمية الكفاءات املطلوبة للتم كّن من االلتحاق باملدارس االبتدائية.
باإلضافة اىل ذلك ،قام مرشوع  AEPICبدعم اس رتاتيجيات الوزارة الهادفة اىل فتح وإكساب
الخ ربات ال تّ عليمية لخمسة وعرشين ص ّف ا ملرحلة رياض األطفال الحكومية و 7مدارس رياض
أطفال حكومية وخاصة رائدة قادرة عىل التغ لّب عىل ال تّ ح ّدي املتم ثّل يف قدرتها عىل ال تّ كيف
مع احتياجات أطفال يف الخامسة والسادسة من عمرهم.
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التبية وال تّ عليم العايل Reggio Children ،و.RTM
فكان هذا املرشوع مثرة ال تّ عاون بني وزارة ّ
قام منظمو  RTMمبتابعة مرشوع  AEPICلدعم رياض األطفال ،الحكومية منها والخاصة،
وبنت تواصال بينها وخلقت ال ظّروف الالزمة لبناء تبادل خ ربات معرفية مع نهج ريجييو امليا
وفلسفته .ساهمت كل مدرسة بخصائصها وثرواتها ال ثّقافية القادرة عىل تنمية الحوار ،فكان
كل منها عرض وجهات نظر وخ ربات مختلفة .شهد هذا الحوار
هذا أم را مث ريا لالهتامم ،حيث إ ّن ّ
لقاءات مع ممثيل الوزارة ،بني مسؤويل املدارس ،بني املعلمني ،ومع أولياء األمور .أتيحت العديد
من الفرص للتفكري ،ولل تّ ع لّم ويعود بالفائدة لفلسطني ،مع م راعاة الخصوصيات الفلسطينية،
الس يايس واالجتامعي ،واملوارد املتاحة.
سوا ًء عىل الصعيد ال ثّقايفّ ،
مرشوع  AEPICش كّل حافزا ً للذين يعملون يف مجال تعليم ال طّفولة املبكرة ،مام أعطى دفعة
جديدة لهذا القطاع .م ثّل هذا املرشوع استثامرا ً هام اً .ال ّن هج ال تّ عليمي الذي تم طرحه ضمن
هذا املرشوع شمل الكفاءات الالزمة لتأهيل املساحات ال ّداخلية والخارجية باعتبارها بيئة
تعليمية آمنة واحدة .كام وتم طرح العديد من الفرص املفيدة لألطفال حول كيفية اللعب،
واالكتشاف وتنمية املهارات الالزمة .يف الوقت نفسه قام هذا املرشوع بتنظيم عدة دورات
تدريبية للمعلامت حول كيفية ال تّ عامل مع األطفال مع م راعاة خصوصياتهم وخصائص منوهم،
احتياجاتهم الجسدية والعقلية بنا ًء عىل اإلمكانيات والقدرات الخاصة بكل طفل.
التبويات ،وبني املرشفات
جنب اً اىل العمل مع املدارس ،قام املرشوع ببناء حوار بني املرشفات ّ
الرتبويات واملدارس ،فاملرشفات الرتبويات ه ّن موظفات يعملن يف الوزارة مهمته ّن اإلرشاف
وال ّدعم لرياض األطفال يف عملها الرتبوي ،وضامن العمل وفق التوجيهات ومتابعة بعض
الشؤون اإلدارية .وللمرشفات دور أسايس يف العمل الذي قامت وال زالت تقوم به الوزارة عىل
أرض الواقع من أجل دعم منو رياض األطفال يف كل محافظات فلسطني.
ومن أجل تعزيز قدر املستطاع ال تّ عاون مع نهج ريجييو امييليا ولتعريف املجتمع الفلسطيني
بالعمل التغيريي الذي بادرت به املدارس ال ّرائدة ،تم تنظيم ثالث محارضات يف كل من مدينة رام
الله،والخليل ونابلس .وقد أتاحت هذه الندوات إمكانية قيمة ملشاركة هذا املسار ،ولالستامع اىل
الشكوك واألسئلة ،ونقاش الق رارات املتخذة ،وإتاحة املجال للتبادل ما بني املرشفات ،واملدي رات،
واملعلامت القادمات من جميع أرجاء فلسطني.
نأمل بأن يجسد هذا املنشور أداة إضافية لتعزيز حق األطفال يف تلقي تعليمٍ نوعي يف فلسطني.
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“لدينا الحق يف ان نكرب” ليزا 5 ،سنوات

كالوديو جيودييش  ،رئيس Reggio Children s.r.l

مبقاييس ومعايري ذات أبعاد عرصية ودولية.
هذا التاريخ يعلمنا أن محاولة بناء تربية نوعية ابتدا ًء من األطفال األقل عمرا ً يعني قبل كل يشء
محاولة تطبيق احرتام الحقوق.

التبوية لرياض ومدارس الطّفولة
ميثل التّعاون الدويل بالنسبة لـ , Reggio Childrenوالتّجربة ّ
التّابعة للبلدية ،مجال نشاط هام واسرتاتيجي كونه يساهم يف ترجمة فعلية لواحدة من غايتنا الخاصة
واألساسية :حامية وتعزيز حقوق كل طفل وطفلة والقدرات الكامنة فيهم.

الحديث اليوم عن الحقوق وتطوير مشاريع تضع نُصب أعينها الحقوق ،خاصة تلك املتعلّقة باألطفال،
يبدو لنا رضوريا أكرث من أي ٍ
وقت مىض ،يف عامل مم ّزق ومشتعل ،عامل تستباح فيه حقوق الكثريين،
خاصة الضعفاء ،ابتدا ًء من األطفال .

املشاريع التي نقوم بتطويرها يف هذا السياق ،استنادا عىل التبادل بني الخربات التّعليمية املختلفة
وعىل التّعاون مع مؤسسات وهيئات وجمعيات دولية ،ود َول فاعلة غالبا يف حالة سياسية واقتصادية
توسع وتع ّمق أكرث من مهمتنا.
،واجتامعية وثقافية حرجةّ ،

من واجب من يعمل مع األطفال تجديد األمل يف إحداث تغيري  ،من خالل العمل اليومي.
التبوية يف ريجيو إمييليا وعرب املشاركة مبشاريع كـAEPIC
املؤسسات ّ
عرب الجهود املبذولة يومياً يف ّ
نَو ّد التّأكيد عىل حق الجميع مبستقبل ،وبالتعليم ،وبالجامل ،وباللعب وبالعالقات.
التزام دائم التّجدد من أجل تعليم األطفال ،نحن وهم سويا ،من أجل احرتام ال ّنفس واحرتام اآلخر،
من أجل التضامن والحريّة ،من أجل بناء روح نقدية ،إلثبات أن االستثامر يف تعليم األطفال يف األماكن
العامة واملشرتكة يعني االستثامر يف جودة الحياة الحارضة واملستقبلية للجميع.

التبية
ينضوي يف هذا املجال  ،التّعاون ما بني  ،Reggio Childrenبلدية ريجيو إمييليا RTM ،ووزارة ّ
والتّعليم العايل الفلسطينية ،الذي ساهم يف بناء مرشوع “( AEPICالتعاون بغرض تربية شاملة ذات
جودة موجهة ملرحلة الطفولة املبكره يف الضفة الغربية”) ،بتمويل من .AICS
انطالقا من التأكيد عىل حقوق كل شخص منذ الوالدة يف املواطنة ،واملشاركة الفاعلة يف كل مراحل
الحياة ،حقوق من ركائز الحضانات ومدارس األطفال يف ريجيو إمييليا ،تعمل  Reggio Childrenعىل
تعزيز رؤيتها ملدرسة تعلم كيفية تفعيل األطفال ،كل األطفال يف كل العامل ،وجعلهم يف مركز مرشوعها
التعليمي .فهم جديد للمدرسة ،كسياق تربوي شامل ،حيث أن التّعليم والتّعلّم يف عالقة متاثل سليمة.
مدرسة قادرة عىل املالءمة بني وفرة إمكانيات اللعب واالكتشاف ،تعددية املناهج املعرفية ،جودة
متعددة الحواس للمساحات والبيئات ،وعالقات شخصية وذاتية بينية ،مدرسة تع ّزز العمل الجامعي
للعاملني ومشاركة األرسة.
من هذا املنظور ،ومنذ إطالق مرشوع  ،AEPICكان أحد األهداف ال ّرئيسة تشجيع وزيادة مشاركة
األهايل داخل املدرسة.
تاريخ حضانات ومدارس الطّفولة التابعة للبلدية يف ريجيو امييليا ألكرث من خمسني عاما يعلمنا أن
املشاركة تولد وتعزز مشاعر وثقافة التّضامن ،املسؤولية واإلندماج،التي تنتج تغيريا وثقافة جديدة

ألنه ،كام قالت طفلة يف إحدى مدارس األطفال يف ريجيو إمييليا“ :لدينا الحق يف أن نكرب”.

كريستينا وبريالنتي -
رسم جامل ،العمر 5،4
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التحديات اإلدارية والثقافية ملرشوع AEPIC
إعداد برونا إيلينا جياكوبيني ،الشبكة الرتبوية لريجيو إمييليا
كالوديا تونيولو ،خبرية تربوية ميدانية RTM
ستيفانو شيجاريني ،التعاون الالمركزي لبلدية ريجيو إمييليا  -جمعية E35
مقدمة
الحوار ما بني مدينة ريجيو إميليا والواقع الفلسطيني املتمثل يف املشاريع الدولية والثقافية واالجتامعية
واالقتصادية ،كان و ما زال حارضا ً يف االعتبارات التي أدت اىل صياغة مرشوع  AEPICاملرتكز عىل
بعض الخيارات يف املجال الرتبوي.
مؤرش مهم آخر ،أىت من عامل رياض األطفال الحكومية الفلسطينية :ابتدا ًء من عام  ،2011وألول مرة،
تم تخيل مدارس ،وأقسام عىل أقل تقدير ،مخصصة لألطفال يف قرى ومدن فلسطينية مختلفة.
حيث أنة تم إقرار ترشيعات محددة من قبل وزارة الرتبية والتعليم العايل الفلسطينية ،والتي خططت
إلفتتاح صفوف حكومية مختلفة ملرحلة الحضانة (ما قبل املدرسة) يف املدارس االبتدائية الحالية ،يف
الغالب صف واحد مبعلمة واحدة.
يف الوقت نفسه ،ومنذ مدة من الزمن ،تعمل يف فلسطني مدارس خاصة لألطفال ،لألعامر املرتاوحة
بني  3-5أعوام ،تابعة لديانات معينة او ملؤسسات املجتمع املدين ،وكثرية هي املشاريع الدولية التي
تطرح مناذج تربوية وبرامج تدريسية.
ومتغي بعمق ،لسيناريو يف طور التعريف
معقد
وضع
س
م
تل
حينها،
يف عام  ،2014كان من املستطاع،
ُّ
ّ
والدينامية.
وعىل نحو مامثل ،دخل مرشوع  AEPICيف هذا اإلطار ،هادفا دعم حقوق جميع األطفال بالتعلم ،مبا
يف ذلك األطفال املقيمني يف األماكن املحرومة واألطفال من ذوي االحتياجات الخاصة ،محاوالً تسهيل
ذلك من خالل اسرتاتيجيات تدمج دور العائالت ،متخذا نظرة تجديدية يف التدريس.
من خالل املرشوع املقرتح من  RTMباالتفاق مع بلدية ريجيو إمييليا ،ودراسة جدوى تطبيقه عىل
أرض الواقع ،وترحيب ودعم من قبل وزارة الرتبية والتعليم الفلسطينية،كان املراد به،اقرتاح فكرة
للمدرسة ،كجامعة يف طور التعلم ،كنظام،كمكان منفتح،وخالّق للحقوق،وليس فقط كمكان ملجموعة
من فئات عمرية مختلفة ،أو مكان تطغى عليه املعرفة التأديبية التي ت ُلقن لألطفال يف مرحلة التحضري
للمدرسة االبتدائية.
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دعوة لتخيل وتنفيذ التغيري
منذ بداية التواصل مع املعلمني،كان من الواضح ان مشاريع تربط بني ثقافات وتجارب مختلفة،تتطلب
من األطراف الفاعلة تعليق البديهيات وعادة عزو معاين اجتامعية تاريخية وتربوية كان قد تم طرحها.
تتطلب رضورة اللقاء  ،هادف ًة ملحاولة التفاهم.
تم إدراك أنه مل يكن باملستطاع فهم سبب الخيارات واملقرتحات ،لكان األخذ بكل اعتبار كام لو كان
اي خرب عابر ،او سلوك مربوط بتقلعة صالحة ملدة بسيطة وغري بنائه للتجارب اليومية.
يف املدارس الفلسطينية ولسنني عديدة ،تم تجريب برامج تدريسية مختلفة،غالبا ما تم تبنيها كجدول
لفعاليات يجب تطبيقية ،من دون التوغل يف إمكانيات فرص التعلم لألطفال والبالغني يف املدرسة.
حيث أنه غالبا ما كان يتم رؤية البيئة كمكان نظيف ،منظم،مخصص ألنشطة محددة ومع ّرفة ،خال
وف األيام وأشهر السنة الدراسية.
من أي أثر ملرور مجموعات الطالب يف مختلف ساعات النهار ِ
لذلك التفكري يف إمكانية تصور قراءات اخرى للبيئة املدرسية مل يكن أمرا ً سهال ،وال حتى افرتاضيا.
التحدث عن سياقات شيكة عالقات بني األطفال ،من خالل الحوار مع املعلمني أيضا ،ومبواد تقليدية
وغري تقليدية ،مع رضورة ابقاء اثر للمسار إلتاحة إمكانية إعادة قرائتها واعطائها معنى جديد مع
مرور الزمن ،مل يكن دامئا أمرا ً مفهوماً ألن كان دامئاً أمرا ً غري متوقعاً وجديدا ً..
كان من األسهل إعتناق القناعة بأن الحفظ واملراجعة طرق أكرث مطمئنة ،قادرة عىل تحصيل املعرفة
من املعلم ،ولذلك تم اعتبارها ُسبُل مناسبة.
عملية التعلّم هي مسار طويل ،يتطلب العديد من االثباتات والتجارب ليتمكن من التطور والتعمق
باملفاهيم إنطالقاً من من وجهات نظر مختلفة.
مسار يكمن استمرارية وانقطاع يف سياقات العالقات بني األشخاص وبني أنفسهم.
مسار يأخذ بعني اإلعتبار طرق مختلفة ،قليل منها مخترصة :إمكانية دخول مسارات يظهر يف البداية
وكأنها ال تؤدي إىل أي مكان ،اللقاء بجسور تسهل الفهم املتبادل ،او عالمات بلغات غري واضحة
ورصيحة قد تؤدي إىل خلق سوء فهم او تفتح آفاق جديدة .
يف كل األحوال جميع العمليات التعلمية تحث عىل بناء عالقات متعددة ،متعددة التخصصات.
هذة الفرص املتعددة حدثت أكرث من مرة خالل سري مرشوع ،AEPICوكان من املهم جدا رعاية
العالقات بني األشخاص ،وخلق الظروف إلعادة التفكري مع:املدراء ،املراقبني واملعلمني حول املعاين
والتحركات املفرتضة التي تم تطبيقها الحقاً.
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التحدي كان وما زال يف إعادة النظر سويا ،مستبعدين الرسعه يف الحكم ،محاولني إعطاء قيمة
للتجارب والخربات ،من دون أن نضطر إلنهاء مسار ما.
خيار توزيع نرشة بعد سنتني فقط من العمل (يتضمن املرشوع ثالث سنوات دراسية للنشاط)  -ت ُركِّز
عىل مدارس بيت لحم الرائدة وكيفية معالجتها ومواجهتها للتغيري  -فرض علينا إعادة التفكري مع كل
الفاعلني يف  AEPICبأزمنة واسرتاتيجيات مختلفة.
كام و تطلب منا أن نأخذ بعني االعتبار مرحليا هل وكيف من املمكن ملح فرصة لصنع التغيري.
تصميم املرشع كان واحد ،لكن كل مدرسة اختارت مبفردها أوقات وسبل مشاركتها.
مرشوع  AEPICراهن ،وما زال يراهن عىل أن من له النية بإمكانه طرح نفسه كمحاور ،صاحب
معرفة ،قادر عىل مساءلة نفسه والتحقق من التجارب.
اس رتاتيجيات تدريبية
عندما نجد انفسنا نتكلم عن حقوق األطفال واألشخاص وعن الحق يف التعليم للجميع ،اوعن نظريات
وقيم مستشهد بها من وثائق دولية ،من املمكن تصور ،بني ثقافات مختلفة أيضا ،انسجام كامل.
باعتقادنا ،من ناحية اخرى ،ان الرضورة ليست فقط يف التحدث ،وإمنا التحرك سويا من أجل فهم
أفضل للمساهامت املعنوية لكل شخص يف نطاق عمله ،للتوضيح واملصارحة بأي شك ،من أجل
االنطالق بخطى عملية ،وإضفاء قيمة للتنوع .
يف كثري من األحيان ،يف التجارب التعليمية ،حتى لو نبعت من نوايا فاضلة او محددات موضوعية،
من املمكن مواجهة عدم اتساق بني النظريات املتبنية واملعلنة كمرجعية وبني املامرسة اليومية مع
األطفال ،بني املعلمني ،ومع أولياء األمور.
لذلك قمنا بإختيار ،بتوافق تام ،بدء االتصاالت األولية عن طريق زيارات ميدانية ،بهدف التعارف
املتبادل بني املرجعيات املؤسسية وكل مدرسة رائدة مشاركة مع مرجعيات مرشوع .AEPIC
ك ّنا ندرك بأن الحوار وتبادل التجارب يتوافق مع الحاجة للتحدث عن الذات ،وايضاً بعدم التمركز
بالذات ،من أجل تفعيل عالقات ديناميكية ومقارنات ،منفتحني بذلك عىل رؤية وخيال جديدين.
فمن خالل املقارنة بني التجارب يتمكن كل شخص من اثراء نفسه ،حتى إن مل تكن النتائج فورية.
إنا حاالت قبول متبادل وب ّناءة ،مام يسهل يف كثري من األحيان تحديد مجاالت متنوعة بأهداف
مشرتكة ميكن العمل عليها.

وف
مع مرور الزمن ،تم إجراء زيارات حوارية يف املدارس الفلسطينية ،بني املدارس الفلسطينية ِ
ريجو إميليا (مبناسبتني) ،كام وتم تنظيم جلسات تدريبية من أجل مناقشة مسائل تم معالجتها من
خالل توثيقات ما زالت غري رسمية ،والتي تم إعدادها يف بعض املدارس الفلسطينية ،تم اقرتاحها عرب
مجموعة من املعلمني املرتبطني مبرشوع  AEPICيف كل مدرسة.
يف ريجيو إميليا تم تنظيم ايام دراسية حول قضايا محددة ،عىل سبيل املثال استقبال األطفال من ذوي
االحتياجات الخاصة ،ولقاء االطفال مع مفهوم القراءة ،الكمية والعدد.
كان لكل واحد من التقارير املتعلقة بالزيارات الدراسية يف كل من ريجو إميليا وفلسطني شكل
مختلف ،بنا ًء عىل املحتويات التي كان يراد إبرازها.
إنها عبارة عن نصوص ،عروض  ،Power pointشهادات حول إمكانية توثيق النشاطات عرب الصور أو
فيديوهات قصرية ،مواد منتجة من قبل األطفال ،محادثات بني املعلامت ،أفكار واعتبارات.
مواد ذات أهمية تفعيل مقارنات وحوارات ما بني املدارس.
تم توفري بعض إصدارات  Reggio Childrenباللغة العربية كأدوات لتشجيع الحوار والنقاش.
عملية التخطيط للمرشوع تضمن إجراءات يف سياق عملية جدلية ،غري قابلة للتعريف املسبق
بتسلسل:
• تشكيل طاقم للتنسيق الثقايف-الرتبوي واإلداري ،مقره يف بيت جاال ،يتكون من إيطاليني
وفلسطينيني ،عىل تواصل مستمر مع مسؤويل  RTMونهج ريجيو امييليا
• تشكيل مجموعة عمل متعددة التخصصات ،مقرها يف ريجيو إمييليا ،يتكون من معلمني ،مربيني،
مسؤويل معامل ف ّنية ومحرتفني يف قطاع التعاون الدويل
• تأسيس مجموعة رسمية مك ّونة من مراقبة من إدارة الوزارة ،مدراء ومعلامت مسؤولني عن
تطبيق وإدارة املرشوع يف محافظة بيت لحم
• لقاءات يف املدارس إلجراء تعديالت بيئية ودورات تنشيطية مهنية ،تهدف إىل مشاركة نظريات
تربوية من املمكن تجريبها مع األطفال
• لقاءات ما بني معلامت املدارس الرائدة ملناقشة ومشاركة الخربات
• صياغة وإدارة مناذج للتوثيق ،تهدف إىل التواصل مع األهل ،والزمالء واألطفال
• زيارات دراسية إىل  ،Reggio Emiliaتتضمن لقاءات تدريبية ،لقاءات مع تربويني ،مسؤويل
معامل فنية ومعلمني من نهج ريجيو إمييليا
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> مرشوع  - AEPICمقدمات
• لقاءات نقاش وحوار بني ممثيل األطراف الرسمية والرتبوية يف إيطاليا وفلسطني ،عرب مهامت تقام
كل ثالثة أشهر أو عرب مكاملات سكايب شهرية
• ندوات تعريفية يف األرايض الفلسطينية تتمحور حول األطراف العاملة يف فلسطني وريجيو إمييليا
• تبادالت بني مدارس محافظة بيت لحم واملدارس العامة يف مناطق فلسطينية أخرى مشاركة يف
مرشوع AEPIC
• ترجمة كتاب ( Tutto ha un’ombra meno le formicheلكل يشء ظل ما عدا النمل) إىل اللغة
العربية ،وهو كتاب صادر عن  ،Reggio Childrenيطرح فكرة تربية بحثية.
يتحدث الكتاب عن مرشوع ما بني اللعب ،الخيال والعلم :لقاء ما بني األطفال والضوء الطبيعي
واالصطناعي ،يقوم بالرتكيز عىل النظريات املؤقتة حول الظل ،أصله وإمكانياته.
الظل ،رشيك حياة ال مادية ،يصبح مولد لالكتشافات واملعرفة.
دليل ق راءة اإلصدار
الهدف من هذا اإلصدار دعم املعلامت والرتبويني الفلسطينيني أو ذو ثقافة مختلفة ،الذين يرغبون
إعادة قراءة تجربتهم بشكل جديل عرب الحوار مع تجارب أخرى.
سيتم نرش مجلدين بلغتني :األول باللغتني العربية واإلنجليزية ،واآلخر بالعربية واإليطالية.
يروي املنشور الخربات التي تم تحقيقها وما زالت مستمرة يف املدارس السبع للطفولة العامة والخاصة
عبت عن جاهزيتها لـ:
الفلسطينية املسامة “تجريبية” ،كونها ّ
• تخطيط وتجربة مفهوم مختلف للمدرسة ،تحتوي عىل بيئة مصممة لتسهيل تجارب االستكشاف
واملعرفة لدى األطفال وذلك من خالل مسار يومي يعطي أهمية للعب والنقاش.
• إعطاء دور أكرب لألطفال ،كونهم الفاعلني الحقيقيني لصياغة مسارهم التعليمي من خالل العالقات
مع أطفال آخرين ومع البالغني.
• تب ّني فكرة مختلفة لكيفية تدريب املعلامت ،مبنية عىل االستمرارية والعمل امليداين ،تركّز عىل
الدور االسرتاتيجي للتوثيق الرتبوي.
• تعزيز املشاركة اليومية ألولياء األمور ،باعتبارهم مرجعية التجربة التعليمية .

16

يتكون اإلصدار من ثالثة أقسام:
• األول ،ذو خصائص مؤسساتية ،يقدم معاين وهيكلية مرشوع AEPIC
• الثاين يحاول رسد آثار التجارب التي أقيمت يف املدارس التجريبية مبساعدة الحوار بني بعضها
البعض ،مرتكزين عىل تجربة ريجيو.يف هذه اآلثار تكمن أُسس رؤى وآفاق مستقبلية.
• الثالث يحوي بطاقات التقدميية والتعريفية لكل مدرسة تجريبية ،تربز الهويات املختلفة للمدارس
املشاركة.
األمل هو يف غرس الفضول ،التعجب،
الرغبة يف املحاولة ،قابلني تحدي
صعوبة تحصيل نتيجة مرضية فورياً
بل قيامنا بتنمية القدرة عىل طرح
أسئلة لذاتنا ولغرينا.

> مرشوع  - AEPICمقدمات

جوالن ،العمر 5،3
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يف تدريب املعلامت من
املهم جداً االستامع لالطفال

املرشوع ساعدنا
		
برؤية الناحية املمتعة من عملنا،
وها نحن منرح.

لدعم عملية التغري
تبنينا التوثيق كإس رتاتيجية وأداة لتطويره.

اإلس رتاتيجية هي النظر إىل األمور
				 من منظور األطفال

نتحدث عن مساحة تعليمية
عندما ّ
األطفال ،عندما يتفاعلون
كمجموعة مع ما يحيطهم،

يفكرون ،يعملون ،يناقشون،

			
ٍ
إكتشافات جديدة
يتوصلون إىل
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ال نعني فقط األثاث أو املواد األخرى املوجودة بداخله،
بل بشكل الخاص التفاعالت بني األفكار وإمكانيات اللعب
للوصول إىل استم رارية يف العملية التعليمية

نوفر لألطفال الوقت الالزم للتفك ري ،لإلنشاء وللحديث.
مننحهم حرية طرح أسئلة ،التساؤل ،التفاعل وتبادل األفكار مع زمالئهم

كلامت مأخوذة من املحادثات مع املعلامت الفلسطينيات

> اعادة النظر باملدرسة كسياق تربوي
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> اعادة النظر باملدرسة كسياق تربوي
ماذا نعني عندما نتح ّدث عن السياق الرتبوي؟
يف تعريف مصطلح سياق سنجد املعنى الحريف للتشابك ،أي ليشء مشبوك
ببعضه .خالل العمل عىل إعادة التصميم الرتبوي ملساحات وصفوف رياض
األطفال يف فلسطني ،حددنا كهدف النظر دامئاً إىل إمكانية بناء مسار مك ّون
من عدة خيوط ،قادرة عىل جمع كل من التشكيل ،توفر إمكانيات اللعب
واالكتشاف ،جودة املساحات املتعددة الحواس ،العالقات الشخصية وما بني
األشخاص .كل هذا قام بإعادة فتح الحوار حول فكرة مرشوع تعليمي يربط
بني التعليم والتعلم.
إطالق مسار مشرتك منذ بداية مرشوع  ،AEPICكانت اإلسرتاتيجية إعادة فهم املساحات
وتحوالتها املمكنة ،آخذين بعني اإلعتبار توجيهات وزارة الرتبية والتعليم العايل
الفلسطينية للمعايري التنظيمية للمساحات وألهداف رياض األطفال(يرجى
مراجعة “الخطة اإلسرتاتيجية لقطاع التعليم  2014-2017و”2017-2022
والتي تم تبنيها الحقاً يف “املعايري املهنية ملعلامت مدارس الطفولة .)”2017
فقم لذلك إجراء عدد من الزيارات ملراقبة األنشطة ،آليات تبادل املقرتحات،
وذلك بهدف فهم ،جنباً إىل جنب املعلامت ،دوافع القرارات التي تم إتخاذها.
إرادة البدء بعملية تغيري لهذه الجوانب ليس لها دالالت وظيفية فحسب
(إعادة التنظيم تؤ ّدي ألداء-إستخدام أفضل للمساحات ويفتح اآلفاق
إلمكانيات جديدة) بل هدف أيضاً متكني إكتشاف وتطوير رؤية جديدة
للمدرسة ،قادرة عىل أن تبقي األطفال املحور املركزي للمرشوع الرتبوي.
إعادة تصميم بيئة تعليمية ليس فقط أمر متعلّق باملكان أو بالتنظيم.
يشمل ويقصد أيضاً العالقات الرتبوية بني ومع من يسكن هذه البيئة
ويتعايش معها يومياً (األطفال ،املعلامت واألهل) ،والتعليم الذي ينبغي
تشجيعه واملواد األكرث تناسباً لدعم هذا املرشوع.
وهذه العملية املستمرة تدعمها بعض األسئلة:
ملاذا قررت أن أقوم بالعمل بهذه الطريقة؟ كيف يتناسب هذا الخيار مع
احتياجات وطموحات أطفال املدرسة/الصف؟ هل يتناسب مع مهمة مدرسة
اليوم؟
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عملية إعادة التخطيط شملت املدارس ال رائدة السبعة،
باإلضافة إىل اثنتي وعرشين مدرسة الحكومية يف مختلف
مدن الضفة الغربية تم اختيارها بالتعاون مع وزارة الرتبية
والتعليم العايل الفلسطيني.
تم شمل هذه عرب عمليات صيانة بسيطة ،رشاء أثاث ومواد
تعليمية ،باإلضافة إىل تدريب املعلامت.
تم مشاركة نفس املفاهيم املرجعية أبض اً مع هذه املدارس،
وذلك عرب مسار مشرتك ،قام بربط املدارس فيام بينها.
جميع الصور والتصاميم املوجودة يف هذا الفصل
مأخوذة من عمل املدارس الرائدة الفلسطينية

> اعادة النظر باملدرسة كسياق تربوي
إعادة تصميم مساحات خالل عملية إعادة تشكيل املساحات قمنا مبشاركة بعض املفاهيم املرجعية
املدرسة موجودة أيضاً يف إصدار (األطفال ،املساحات ،العالقات  -مرشوع بيئة
لألطفال) “Bambini, spazi, relazioni - Metaprogetto di ambiente
.”per l’infanzia 1

 بيئة مرنة ،قابلة للتحول وللتغريات التي تجريها عملية التعلم الذايت عند األطفال تعدد الحواس ،واملقصود به البيئة الغنية الناتجة عن اعادة تشكيل املساحات ووظائفها التنظيمية،“صفاتها الهادئة” ( )Soft qualitiesمثل اإلضاءة ،والصوت ،واملناخ ،وامللمس ،واملواد.
3

لقد متت مراجعة بعض الكلامت األساسية 2املذكورة يف اإلصدار ،والتي تعترب
أساس فلسفة نهج ريجيو إمييليا:
 مساحة للعالقات (طفل-طفل/طفل-مساحة/طفل-بالغ) يتم تنشيطهاعرب خربات مختلفة ممكن تحقيقها
 حياة طبيعية غنية ومكونة من تشكيلة عنارص بسيطة دون أن تكونسطحية

سام ،العمر 5،7

 1اإلصدار يطرح بحث من إعداد  Reggio Childrenو Domus Academyيف مدينة
ميالنو حول الجودة البيئية للمدارس ،إعداد جيوليو شي ّب ي وميكييل زيني.

2
3

املرجع نفسه .صفحة 9-27
املرجع نفسه .صفحة 19
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> اعادة النظر باملدرسة كسياق تربوي
من خالل مراقبة املساحات وتحديد كيفية إعادة تصميمها وتخيلها ،تبنينا بعض أدوات التحليل هذه
مراجع حول كيفية تكييف بيئة مدرسية ملشاريع تربوية مختلفة .4
بشكل خاص راجعنا:
نظرة إىل األشكال العالئقية
• القدرة عىل إعادة التعرف عىل املساحات املخصصة ملختلف اللغات واملصممة متاشياً مع الهوية
الشخصية
• أفق ّية .كل مساحة لها أهميتها ودور مشرتك يخلق دميقراطية وظيفية واجتامعية
• التحول واملرونة .املساحة تنص تغيريات وتحضن آثار تجارب قصرية وطويلة املدى ،يحققها
الكبار واألطفال
• املعمل الفني/الورشة .مساحة مخصصة لالستكشاف بغاية البحث وتجريب عدد من املواد
• املدرسة كمعمل تعليمي مستقل لكل طفل ولعالقته مع األطفال اآلخرين ،األفكار واملواد
املختلفة
• عالقة الداخل-الخارج ،القدرة عىل جلب معرفة واهتاممات األطفال إىل الصف و”الشعور”
بالحياة الخارجية داخل الصف
• التواصل كمنطلق للبحث والحوار الداعم للعالقات ما بني األطفال ،املعلامت ،األهل
تعدد الحواس االنتشاري
• الضوء ،آخذين بعني اإلعتبار العالقة بني الضوء الطبيعي والضوء اإلصطناعي ،وميكن الربط بني
هذين النوعني من الضوء
• تحديد األدوات التكنولوجية ،مبا فيها الرقمية
• األلوان وتعدد األلوان
• البحث عن تعدد معقد من األلوان ،حريصني عىل وئام نهايئ وتاركني املجال لألطفال أن يضيفوا
إشار ٍ
ات ملونة أخرى مع رسوماتهم وأعاملهم.

4

املرجع نفسه .صفحة 36
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هذه الصفات املختلفة ،التي تم تصورها يف سياقات تقرتح التفكري يف املواد
املهيكلة وغري املهيكلة ،يف التعدد (الخشب ،الزجاج التشبيك ،األقمشة) ويف
العالقات فيام بينها.
يتم العمل عىل بحث حول املواد املثرية لإلهتامم ،حتى لو مل تكن متخيلة
الستخدام مدرس فحسب :مواد آتية من الحياة اليومية ،بواقي املواد الحرفية،
واملواد الطبيعية.
تم التفكري باالمكانيات التي توفرها كل مادة وعالقتها مع االخرى ،كام تم
التفكري بجعل مادة قادرة عىل التكيف مع الخربات الرتبوية.
وحثّ
مسارات
هذا الخيار ولّد مسارات تعليمية غري فريدة ومحددة مسبقاً،
تأيت لنا مبعانٍ وحلو ٍل غري متوقعة.

املواد

> اعادة النظر باملدرسة كسياق تربوي
تم تحديد بعض النقاط التوجيهية لتحديد وتقييم السامت املوجودة من
قبل يف املساحات ،كل يتم إعادة تصميمها الحقاً.
• ما الهوية التي نتخيلها للمساحة الجديدة؟
• أي صفات موجود (عىل سبيل املثال :الضوء ،اللون ،املواد ،املساحة)؟
• أي من العمليات التعلمية من املمكن دعمها؟
• كيف ميكن إلعادة تصميم املساحات أن تسهل الخربات الرتبوية
املختلفة عن تلك التي تقليدياً تطرح يف فلسطني؟

نعيم ،العمر 5،8

تخطيط التغيري

النا ،العمر 5،6
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> اعادة النظر باملدرسة كسياق تربوي

املدخل
املساحات التي تم إعادة تصميمها
يف املدارس ال رائدة

الصف
24

املعمل الفني/املخترب

> اعادة النظر باملدرسة كسياق تربوي

املواد
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> اعادة النظر باملدرسة كسياق تربوي
فكرة التعلم يف رياض األطفال كل مساحة تتكلم وتساهم يف مرشوع تربوي موحد ،قادر عىل الربط بني العالقات
مع وما بني من يسكن تلك املساحات ،املواد ،فكرة التعلم والتوثيق.
تم البدء بالتفكري بع ّدة إمكانيات إلعادة تنظيم الرتبية يف ظروف تسمح بطرح مفهوم آخر للطفل
والتعلم :طفل قادر عىل التفكري والتعبري عن أفكاره ،وليس فقط قادر عىل تكرار معرفة تلقاها من
عامل الكبار.
ٍ
مجموعات صغرية ،عفوية أو منظمة ،بتجربة منطية االكتشاف
بدأ األطفال ،أحياناً لوحدهم وأحياناً يف
وإمكانية العودة إىل الخربات السابقة.
بدأ العمل عىل املعاين واملفاهيم ،وليس فقط عىل تنفيذ مهام أعدت مسبقاً ذو نتيجة واحدة ،أو
مرتكزة عىل تعلم فردي يقوم بتكرار معرفة املعلمة.

إلياس ،العمر 5،7
الغيوم تأيت من البحر وتدع
أبناؤها تنزل بإتجاه البح ر،
تعبئ بطونها باملاء ومن ثم
تصعد ،وخالل الصعود تتصادم
الغيوم بني بعضها البعض
وتبدأ بالبكاء ،هكذا تنزل
األمطار.

نزار ،العمر 5،5
قمت برسم طفل وتلوينه.
الشمس اآلن بالخلف والظل [ظل
الطفل] أصبح أمامه.
بالتايل قمت برسم ظل أسود
ورسمت األبجدية وقمت بتلوينها
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دور املعلمة

املعلمة ال تغيب وترتك املساحة ملسار تعليم ذايت ،بل تقوم بطرح نفسها
كمحاور قادر عىل تدوير املعرفة التي يكتشفها أو ميلكها األطفال.
املعلمة ،عن طريق تهيئة السياقات ،تقوم بتوفري مساحات للبحث حول
أفكار ومفاهيم ،تاركة لألطفال حرية استكشاف مسار ٍ
ات جديدة بكل
استقاللية.

خ ربات تربوية:
دعم رغبة املعرفة

ٍ
محتويات رسمية متعلقة مبعرفة الحروف
كذلك يف التجارب الرتبوية ذو
واألرقام ،تم مالحظة إرادة تجربة إسرتاتيجيات مختلفة تتيح املجال إلكتشاف
مدى تعقيد وثروة املسارات التعليمية املمكنة.
بدأنا بالتساؤل :ماذا نعلم نحن الكبار؟
ماذا تعلم األطفال خارج املدرسة ،من عائالتهم ،من التلفاز ،من العالقة مع
األطفال األكرب واألصغر سناً منهم؟
كيف نستغل هذه املعارف يف املدرسة؟
كيف ميكننا تنشيط إرادة إكتشاف األرقام واألحرف عند األطفال ،وكيف
نستطيع أن نزرع فيهم رغبة التواصل التي تعترب أساس لكل التعاليم
املستقبلية؟
تم البدء بتفعيل مساحات بحثية مختلفة تقوم ،عىل مدى العام ،سمحت
مبراقبة كفاءات  ،أسئلة وصعوبات األطفال من قبل املعلامت.
ٍ
أبجديات إبداعية ورسائل متعددة
اقرتاح توفري مساحة للرسائل إلكتشاف
الشكل ميكن إرسالها لألصدقاء ،تم تبنيه يف ع ّدة مدارس ،كذلك اقرتاح توفري
مساحة للعب الرمزي وللبقالة ،مع اقرتاحات مرتبطة بعامل األرقام.

> اعادة النظر باملدرسة كسياق تربوي

ٍ
حروف كثرية ،أريد فقط إثنت ّني!
مجد ،العمر  :5،8ال أريد
أريد حرف الزين وحرف ال راء ،سأقوم بربطها وبرسم أشيا ٍء تحتها.
املعلمة :ما الكلمة التي ميكنك تكوينها بهذين الحرفني؟
مجد :أضع الحرفني جنب اً إىل جنب ليصبحا كلمة “رز”
املعلمة :كيف يعلم صديقك ماذا تعني هذه الكلمة؟
مجد :أريد تعليق زر ل رياه ويفهم ما هذه الكلمة!

هذه الخربات كشفت متعة التعلم وحضور املدرسة ،لكل من املعلامت
واألطفال :إمكانية إستكشاف مسارات التعلم املرتبطة بالحياة يتيح إمكانية
إستخدام مساحات معريفية مثرية لإلهتامم تتيح اللعب ،وتوفر اكتشافات
معرفية وعاطفية ،فردية وجامعية ،تربطها عالقة متينة باملعرفة األكادميية.

االتفاق لتحديد الثمن

تجارب كتابية يف مساحة البناء

تجارب كتابة للوحة املدرسة
كلمة “الحكومية” تعني باللغة العربية املدرسة العامة

قسم الرسائل

باحثني عن أرقام وأحرف يف املدرسة ليتم تصويرها

رسالة إىل صديق.
زين ،العمر  :5،2أرسلت رسالة لوسام ،كتبت فيها أرقام ،حروف ونقاط
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> اعادة النظر باملدرسة كسياق تربوي
أشكال التوثيق تطوير هذه املسارات التعلمية الجديدة قام بتعزيز وتثمني عملية التوثيق
التي تهدف إىل دعم عمليات التغيري القامئة.
تعمل املدارس عىل اإلستثامر يف التوثيق كمورد وكاسرتاتيج ّية ،وتعمل عىل
تجربة ع ّدة أشكال منه :يتم جمع صور ،رسومات ،كلامت ،مالحظات تد ّون
الحياة املدرس ّية واملسارات التعليمية ،لبناء حوار مع املجتمع املكون من
املعلامت ،األطفال وأولياء األمور.
عمل ّية تطور مستمر تعمل عىل تحفيز التفكري والتغري.

معرض خاص مبرشوع عن تصاميم األطفال يف الصف
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معرض لوحة تجمع تصاميم كلامت األطفال

مساحة لجمع وتوثيق الرسائل املكتوبة من قبل األطفال

إيجاد مساحة للقراءة تضم أيضاً صور توثق تجربة األطفال

مجموعة محادثات بني األطفال وهم يرسمون

التوثيق باللوحات يصبح مناسبة للحوار بني املعلامت

> اعادة النظر باملدرسة كسياق تربوي

كتب البعض أنه يجب عىل
		
البيئة أن تكون كحوض لألسامك،
تنعكس فيه أفكار ،أخالقيات،
مواقف وثقافات
		
األشخاص الذين يعيشون فيه.
حاولنا السري
			
لوريس ماالجوتيس ،تربوي
بهذا اإلتجاه.
		
		

التوثيق كفرصة إلعادة رؤية األصدقاء يومياً وخالل اللقاءات مع األهل
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من اليسار إىل اليمني:
نعيم ،العمر 5،8؛ النا ،العمر 5،6؛ محمد ،العمر 5،4؛ جامن ،العمر 5،7؛ جنا ،العمر 5،8؛ ملار ،العمر .5،7
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> املدارس ،العائالت ،املجتمع
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> املدارس ،العائالت ،املجتمع
منذ الحوارات األوىل التي أجريت مع املدارس يف بدايات مرشوع ،AEPIC
كان أحد األهداف املحددة واملرصحة هو إرادة متكني وتسهيل وجود
األهل يف املدارس ،باإلضافة إىل زيادة مشاركتهم يف تعليم أبنائهم ،أيض اً
مبا يتعلم باملحتويات املربوطة بالتعلم.
تقليدي اً ،يف املدارس الفلسطينية ،ارتكزت العالقة مع األهل دامئ اً
عىل إعالمهم حول نشاطات املدرسة ودعم أبوة واعية حول املواضيع
التعليمية.
كان يتم منح نصائح واقعية حول تعليامت تعليمية ممكنة لألبناء،
وكان يتم محاولة إرشاك األهل كداعم للنشاطات املدرسية ،مبا يتناسب
مع كفاءاتهم.
يف اللقاءات األخرية تبينت إرادة مشاركة أكرث فعالة ومستمرة عرب الزمن.
تبينت حاجة بناء حوار أعمق مع العائالت.
جرس يربط بني هذين الواقعني ،يتمكن من توفري مساحة تلتقي بها
أصوات الطرفني مع صوت األطفال.
العقبة األكرب ،عندما اطلق هذا املسار ،والتي تحدثت عنه املدارس ،كانت
تلبية طلب األهل بتعليم أبنائهم محتويات ومهارات عرب مواد تعليمية
موحدة لجميع األطفال (عىل سبيل املثال بطاقات لتعلم الكتابة).
كان من املهم دعم ،تجريب والقدرة عىل نقاش اختيار أساليب تعليمية
حديثة ،تركز عىل قدرة الطفل بأن يكون مركز عمليته التعليمية.
ناقشت املعلامت حول كيفية بناء حوار مع األهل حول هذه األمور،
وبشكل خاص حول كيفية إب راز الدور املحوري لألطفال ومعارفهم
ومهاراتهم.
املدارس حاولت تحقيق خ ربات بنا ًء عىل تاريخها وهويتها أيض اً.
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لدعم هذه العملية قامت املدارس بتفعيل عدة آليات واس رتاتيجيات
للتواصل.
يف الوقت الذي كانت الصفوف تقوم بتجريب أساليب مدرسية مختلفة،
تم إعطاء أهمية أكرب لعملية التوثيق ،كأداة قادرة عىل دعم بحث
ممكن عن معاين ،وبالوقت نفسه كدعم إلس رتاتيجية تواصل مختلفة
للعائالت واملجتمع.
عىل سبيل املثال ،بعض األط راف قررت أن تعمل عىل لوحات تعريفية
ملداخل املدارس ،مصممة ومنتجة من قبل األطفال نفسهم ،وذلك بغاية
إب راز مركزيتهم وأفكارهم.

قوات تواصل مختلفة
لكشف بعض العمليات
التعلمية لدى األطفال

جميع الصور والتصاميم املوجودة يف هذا الفصل
أخذت من املدارس الرائدة الفلسطينية

الئحة تضم األبحاث التصميمية
التي قام بها األطفال من فئة
العمر  5إىل  6أعوام ،موضوعة
عىل مدخل مدرسة الطفولة
يف فلسطني

> املدارس ،العائالت ،املجتمع
لوحة مبتكرة من كتابة األطفال
للحروف يف ساحة صف روضة يف
مدرسة فلسطينية

بالطريقة هذه يصبح من املمكن أن يتكون يف رياض األطفال آثار لعمل،
خ ربات وانتاجات األطفال.
مدارس أخرى بدأت بطرح بيئة مر ّح بة ومع ّدة إلب راز بشكل أكرب اللعب
مبجموعات صغرية ،العالقة وتبادل األفكار بني األطفال ،بإختصار مواضيع
تربوية يومية.
هذا الخيار منح فرصة لألهل ليعيشوا ويروا حياة أطفالهم اليومية
والبدء بطرح تساؤالت حول معنى بعض الخيارات الرتبوية التي تبنتها
املدارس ،أيض اً فيام يتعلق بكيفية تعلم األطفال.

بعض املدارس قامت بإتاحة إمكانية إج راء تبادالت مع األهل تسمح
للعائالت بالدخول إىل املدرسة وبعيش النشاطات واللعب مع األبناء.
بهذه الخيارات تغريت شخصية الوالد-املشاهد الذي يتم إخباره ،فطلب
من األهل عيش املساحات املدرسية مع أبنائهم ،باملشاركة الفاعلة يف
مسارات تعليمية ،بدعم حوار حول املواضيع املرتبطة بالحياة اليومية
ملجموعة الصف وطفلهم.

طاوالت معروضة خالل يوم
مفتوح لعرض التجارب التي
تقام يف املدرسة

بعض التجارب شملت ،يف املنزل ،األهل وأبنائهم.
عىل سبيل املثال ،طلب من األهل رسم لعبة من ألعاب طفولتهم،
وطلب من األطفال رسم األلعاب التي يعتربونها شيقة ،مام يعزز الحوار
وإمكانية مشاركة الذكريات ،العواطف ومام يبني جرس بني املنزل
واملدرسة.

مساحة للتواصل بني املدرسة والعائلة
ومساحة لعرض التوثيق
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> املدارس ،العائالت ،املجتمع
تم تنظيم فعاليات عديدة ،كاأليام املفتوحة ( )Open daysوأيام اللقاء
املدرسية ،حيث حاول عربها إعطاء املجال لحوار غري رسمي ،فتمت
مشاركة لحظات فرح ،مرح ،أفكار ،نصائح ومخاوف حول املدرسة وتعليم
األبناء.
)عرب تحضري بعض املواد التوثيقية ،متت محاولة إب راز التغري وإب راز معارف
األطفال ،وذلك بهدف التعمق يف إمكانية الحوار مع األهل (فيديوهات،
بووربوينت ،مجموعات رسومات.
وجود مواد ووثائق مختلفة سمح أيض اً تفعيل حوار مختلف ،ال ينحرص
فقط بني املعملة واألهل ،بل أيض اً بني الطفل واألهل.

خربة من اللقاءات ولحظات من املشاركة يف املدارس الفلسطينية
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> املدارس ،العائالت ،املجتمع
حوارات مع املنطقة
واملجتمع

درست كيفية تقديم املرشوع للمجتمع الذي تعترب املدرسة جزء منه،
لدعم حقوق األطفال وتعزيز عمل رياض األطفال التي يعتربها البعض
أقل أهمية ،حيث أنه املعتقد السائد هو أن وظيفتها ينحرص يف من أجل
تسجيل األطفال يف املدارس اإلبتدائية.
تم االع رتاف بالعالقة مع املجتمع كجزء مهم من عملٍ يجب أن يستمر
مع الزمن ،وحصيلة لعملٍ استم راري.
تم تحديد الخطوات األوىل للبدء بهذه العملية.
بعض املدارس قررت العمل عىل ك ّراسات تقدميية تحتوي عىل صور
للمدرسة ،املحادثات ما بني الطالب ،مدارس أخرى قامت بالعمل عىل
ملصقات وبطاقات ليتم توزيعها يف البقاالت ويف أماكن اللقاء داخل
القرى واملجتمعات ،لدعم فكرة روضة أطفال وأطفال قادرين عىل
التعبري عن أفكارهم ومتثيلها.
يف هذا االتجاه املدارس ستستمر بالعمل لرتد عىل ٍ
تحد مك ّون من أسئلة
وبحث.

ظننت أن الروضة
ينبغي أن يكون لها فقط ألعاب ومساحات خارجية
فقط بغاية ترفيه األطفال،
لكن بعد أن جربت تنظيم الصف،
املواد والخ ربات الرتبوية،
أرى تغ ريات
يف شخصية ابني.
إنني مقتنعة اآلن
أن طفيل يتعلم وأن
لديه الحق يف التعلم يف املدرسة.
أم طفل يف روضة يف فلسطني

ليان ،العمر 5،1
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> حوار بني املعلّامت

وجيد ،العمر  5،7وريتاج ،العمر 5،8
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> حوار بني املعلّامت
تم جمع التأمالت ،اإلعتبارات واألسئلة التالية مع مرور الزمن ،وتعترب شهادة عىل املساهامت
الكتابية تعليقات معلمي املدارس ال رائدة الفلسطينية ،والتي تم التعبري عنها يف مناسبات
عدة خالل مرشوع .AEPIC
كيف يتغري دوركن كمعلامت؟
ما هي الجوانب التي قد تكون األكرث إثارة لإلهتامم ،وملاذا؟
 مل يكن من السهل تخيل تغي ري .كنا نعترب بالسابق أن الطفل هو محور اهتاممنا ،لكن األنأصبح أيض اً نحاول أن نعترب كل طفل محور عمليته التعليم ّي ة .أصبحنا نؤمن بأن املعلامت،
اللوايت يدعمن تلك العملية ،ال يجب أن ينحرص دورهم بتزويد املعلومات وتفسريها لألطفال
فحسب ،وأن نطلب منهم بتك رار مناذج نصيغها نحن الكبار لهم .من املفرتض أن يتم تشجيع
األطفال عىل اإلستكشاف واإلنشاء ،ويجب أن نعلم بأن أيض اً تنظيم البيئة املحيطة قد
يساعدهم يف هذه املهمة.
 كنت يف السابق أجتهد يف القول لألطفال ماذا يفعلوا ،كنت أعطي سلسلة تعليامت كان يجبعليهم القيام بها؛ أ ّم ا اآلن أعتمد عىل الحوار ،االستكشاف والتجارب ،وأعطي األطفال حرية
التفك ري ،االستكشاف والتعب ري.
ً
 يف تدريب التعليم من املهم أيض ا اإلستامع وفهم كيف وماذا يحاول األطفال أن يفعلوا. يتم اآلن برمجة تجارب تعطي اإلمكانية لألطفال أن يعربوا عن أنفسهم بطريقة أكرث تفصي الًوتنوع اً ويتم تزويد الصفوف مبساحات تشجع مختلف اهتاممات األطفال.
 خالل تجربة بعض الخ ربات الرتبوية داخل الصف و/أو املعمل الفني ،ف كّر وقمت بتغيريطريقة عميل ،خصوص اً فيام يخص دوري يف تجهيز السياق نفسه وترتيب النشاطات ،وأعطيت
استم رارية للتجربة تارك ًة آثار للمواصلة (صور ،رسومات ،بنايات)...
 -مرشوع  AEPICساعدنا أيض اً يف رؤية الجزء املمتع من عملنا والتمتع به أك رث.

أي إس رتاتيجيات تطبقون األن؟
 تقليدنا كان م راقبة ما يحصل لألطفال ،لكن اآلن قبلنا فكرة لعب دور يف املواقف ،وهذاالتوجه قام بتغيري كل يشء .نحاول اآلن نلعب مع األطفال وأن نصغي إليهم ،وأن نكون
بجانبهم يف املواقف التي يعيشونها.
 من الصعب جدا ً صياغة األسئلة الصحيحة لفتح نقاشات وتأمالت ونحن طرف مشارك يفالخربة مع األطفال .باعتقادي إس رتاتيجية جيدة هي أن تقوم بالتجربة مع األطفال مبارشة يف
البداية .أنا ،عىل سبيل املثال ،إن قمت بفعل يشء جديد ،أجلس مع األطفال وأقوم بتجربة
األمور معهم ،أراقبهم واأخذ أفكا ٍر لنفيس .من املهم جدا ً أن تقوم املعلمة بالتمسك باملسار
خالل محاولتها يف بحث وطرح مواقف مختلفة.
كيف تغري العمل مع الزميالت؟
 كمعلامت ،قمنا بالتوحد من أجل أن نتمكن من باملشاركة الفعالة يف مسار املرشوع.األن كل معلمة تعمل مع األطفال عىل تجربة محددة ومن ثم يتم النقاش مع املعلامت
األخرى ،مام يتيح مستوى أكرب من تبادل املعرفة بني الزميالت .نعمل يف مجموعات لتخطيط
نشاطات األطفال.
 عالقاتنا مع املعلامت تغريت .هناك ثقة أكرث بيننا ،نتعامل بشكلٍ أكرب ونعمل بطريقةأفضل كمجموعة عمل ،ندعم بعضنا البعض ،نتبادل األفكار ونعمل عىل البحث عن حلول
لإلشكاليات بشكل جامعي.
 تعاميل مع املعلامت األخرى تغري عندما الحظت أن الحوار وتبادل املعارف قد يسهل العمليةٍ
عقبات أقل وكل هذا يصب يف مصلحة األطفال.
التعليمية ،هناك

من الحديث بني املعلامت الفلسطينيات
38

> تركيز  -دور المعلمة
لع بة ت مثيل الع نك بوت
التركيز على تجربة استمرت لمدة شهر وتم
تنفيذها من قبل صفي روضة – عمر  5سنوات

ادي ة ،ط رح األط ف ال
خ الل ع م ل ي ة ب ن اء ش ب ك ة ع ن ك ب وت م ّ
ف ك رة ب ن اء م س ار.
ف ي ال ي وم ال الح ق ُق رر إب راز ،ع ب ر ال ل غ ة ال م رئ ي ة ،ف ك رة
ال م س ار ك ي ي ت م ك ن أص دق اء آخ ري ن م ن ال ل ع ب أي ض اً .

ف ي ال ي وم ال الح ق ُق رر إب راز ،ع ب ر ال ل غ ة ال م رئ ي ة ،ف ك رة
ال م س ار ك ي ي ت م ك ن أص دق اء آخ ري ن م ن ال ل ع ب أي ض اً .
(ع ل ى س ب ي ل ال م ث ال :أوراق  ،A3، A4ش رائ ط ورق ي ة ب ي ض اء،
أق الم م ل ون ة م خ ت ل ف ة األح ج ام)...

ت ق وم ال م ع ل م ة ب ت ذك ي ر األط ف ال ب م ا ح دث
ف ي ال ي وم ال س اب ق :ت ق وم ب ت رح ي ب م الح ظ ات
وت ع ل ي ق ات األط ف ال ،ك م ا ي ق وم األط ف ال
ب إع ادة م ح اول ة ال ق ي ام ب ال م س ار.
ي ت م ت ح دي د ب ع ض ال خ ي ارات وم ش ارك ة ال ن ظ ري ات
األول ى.
ال م ع ل م ة :م ن أي ن ي ج ب ع ل ي ن ا أن ن دخ ل؟
إب راه ي م :ي ج ب ع ل ي ن ا أن ن ت ف ق .إن أت ى أح د آخ ر
ي ج ب أن ن ت رك ع الم ة ك ي ي ت م ك ن ال ج م ي ع م ن
ف ه م ط ري ق ة ال ل ع ب!
أح م د :إن أت ى م ع ي س أش رح ل ه أن ا!
أوري ان ا :ل ن ض ع ق ل م ،ه ذه اإلش ارة ت ع ن ي أن ه
ال م دخ ل م ن ه ن ا!
ال م ع ل م ة :ح س ن اً  ،ه ذه ب ع ض األف ك ار ،ل ك ن ه ل
رق أخ رى؟
ي م ك ن ن ا إي ج اد ط ٍ
أوري ان ا :ف ه م ت ك ي ف! ل ن ض ع س ه م ع ل ى األرض
ع ن د ال م دخ ل وال م خ رج!

األط ف ال ي ذه ب ون ع ن د ط اول ة ال ت ص ام ي م
وي ح اول ون ت ص م ي م األس ه م األول ى.
ي ق وم ون ب ق ص ال س ه م وي ض ع ون ه ف ي
ن ق ط ة ال ب داي ة ،ع ن د األن ب وب ،وب ك ت اب ة ك ل م ة
“م دخ ل” ،ل ي ط ل ب وا ب ع د ذل ك م ن ال م ع ل م ة
ب ك ت اب ة ال ك ل م ة ك ي ي ت م ك ن وا م ن ك ت اب ت ه ا ع ل ى
ال س ه م.
ال م ع ل م ة :وإن ل م ي ك ن ي ت ق ن ال ق راءة ك ي ف
ي م ك ن ه ف ه م أن ه ذه ال ك ل م ة ت ع ن ي “م دخ ل”
وأن ه ذه ل ع ب ة ال ع ن ك ب وت؟
ري ن ا :ف ل ن رس م ع ن ك ب وت!

ال م ع ل م ة :ك ي ف ي س ت م ر ال م س ار ب ع د ال س ه م؟
أوري ان ا :ي ج ب ع ل ي ن ا أن ن رس م خ ري ط ة!
األط ف ال ي ب دأون ب رس م خ رائ ط ال م س ار.
ال م ع ل م ة :م اذا ي ج ب أن ن ف ع ل األن ب ال خ رائ ط
ال ت ي رس م ت م وه ا؟
ك ري س ت ي ان :ن ج م ع ه ا ك ل ه ا!
ي ع ود األط ف ال ل ن ق ط ة ال ب داي ة ك ي ي ف ه م وا م ا
ال ع م ل.
ي م ي ج د األط ف ال ح ل ل ج م ع خ رائ ط ه م ،ف إق ت رح
إب راه ي م ب أن ي رس م ال ج م ي ع ال م س ار ع ل ى ورق ة
ب ي ض اء ك ب ي رة ع ل ى األرض.
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> تركيز  -دور المعلمة
خرائط من رسم األطفال

أوريانا ،العمر 5،7

نتايل ،العمر 5،3
إب راه ي م ي ب دأ ب ت رك آث ار ال م س ار ب ق ل م وي س ت خ دم
إس ت رات ي ج ي ة ت ص م ي م ي ة ل ل ت ع ب ي ر ع ن ال ق ف ز:
“خ ط ،م س اح ة ،خ ط”
اآلخ رون ي ت رك ون آث اره م أي ض اً  ،ب أل وان م خ ت ل ف ة،
م س ت خ دم ي ن ع الم ات م رئ ي ة م خ ت ل ف ة.

كريستيان ،العمر 5،6

محمود ،العمر 5،4
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إبراهيم ،العمر 5،4

رينا ،العمر 5،6

> تركيز  -دور المعلمة

تركيز

2

دور المعلمة
•
•
•

1
4

3
ال م ع ل م ة ت ج م ع ال رم وز م ن ال م س ار وت ق وم
ب ن س خ ه ا ع ل ى ورق ة وت س أل األط ف ال:
«م اذا ي ع ن ي ه ذا ال رم ز؟»
 .1س ي ر اق ف ز س ي ر (إب راه ي م)
 .2ه ذا ال ط ري ق األق ص ر (ك ري س ت ي ان)
 .2ي م ن ع ال دخ ول وي ج ب ال ذه اب إل ى
م ك ان آخ ر (أوري ان ا)

وف ج أة ،ب س ب ب ح م اس ة األط ف ال ف ي ت ج ري ب
ال م س ار ه دم ت األن اب ي ب.
ب ع د خ ي ب ة ال ل ح ظ ات األول ى ،ق ام ت ال م ع ل م ة
ب ت ذك ي ر األط ف ال أن ه ي م ك ن إع ادة ب ن اء ال م س ار،
وذل ك ألن ه ق د ت م رس م ه س اب ق اً .
ب دأ األط ف ال ي ت ف ق ون ع ل ى ت ص ل ي ح ال م س ار وأن
ي روه ألص دق ائ ه م.

•
•
•
•

إب راز األف ك ار ال ت ي ي ت س اءل األط ف ال ح ول ه ا
ت ح ض ي ر ال س ي اق
اإلس ت م اع وت س ه ي ل ع م ل ي ة ت ب ادل
ال م ع ارف ب ي ن األط ف ال
إع ادة إط الق اإلك ت ش اف ات واإلش ك ال ي ات
ت ك ون “م ت واج دة” ف ي ال م واق ف م ع
األط ف ال
ل ه ا ف ض ول ب ال ب ح ث م ع األط ف ال
ت دع م اس ت ق الل ي ة األط ف ال ف ي ع م ل ي ة
االس ت ك ش اف

 .3ق م ب ال دوران ح ول األن ب وب وم ن ث م إذه ب!
(أوري ان ا)
 .4ل ن دور ح ول أن ف س ن ا (ع م رو)
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> تركيز  -دور المعلمة
ب ناء ع ناك ب
وبيوت الع ناك ب ب ظل الجسد
إنطالق من شبكة العنكبوت التصميمية/
المادية ،توصل األطفال والمعلمة إلى فكرة
جديدة ،باستمرارية مع رواية العناكب :أن
يصبحوا شبكة عنكبوت باألجساد

خ الل ال ل ع ب ،ي ن ت ب ه األط ف ال الن ع ك اس ظ ل ه م ،ف ي ق ول
م ح م د ب ح م اس ة :أن ا األك ب ر ب ي ن ال ج م ي ع!
ال م ع ل م ة :ك ي ف ت م ك ن ت ب أن ت ص ب ح ب ه ذا ال ك ب ر؟
وإن أردت أن ت ص ب ح أص غ ر؟
م ح م د ي ج د إس ت رات ي ج ي ة االق ت راب واالب ت ع اد م ن ال ل وح ة
وش ام ًال رف اق ه ف ي ال ل ع ب...
م ح م د ي ع ل م ك ل أص دق ائ ه م اآلخ ري ن اك ت ش اف ه...
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ظل األيدي

ظل األقدام

عناكب متيش

القفز عن األظل

قياس األظل

> حوار بني املعلّامت
ماذا يحدث يف العالقة مع األطفال؟
-

-

اكتشفنا أن وجهة نظر األطفال مثرية جدا ً لإلهتامم :قدرة ربط الروايات والتجارب املختلفة
مدهشة جدا ً .قمنا بتثمني حرية/إمكانية الطفل يف التفكري والعمل ،أهمية فكرهم وهذا
الوعي يسمح لنا بأن نكمل مرشوعنا الرتبوي والتعليمي يف زمن أكرث إمتدادا ً.
يصبح هكذا طرح أسئلة مفتوحة أمر ال مفر منه ،إلتاحة املجال لخلق حوار بني األطفال حول
مختلف نواحي الحياة اليومية ،كفكرة الصداقة ،الحب ،الجامعة ...وهذا التوجه يساعدهم
عىل أن يعرفوا أنفسهم بطريقة أفضل ،وهم يف الحني نفسه يتأملون بالعامل وتجربتهم.
العمل الجامعي يسمح لألطفال بأن يح لّوا إشكالية سوي اً ،إن طرحوا عىل أنفسهم تساؤالت.
فكرة تشجيع األطفال عىل اإلكتشاف بنفسه ومشاركة معرفتهم مع األطفال بعمرهم
يساهم كث ريا ً يف تعزيز معارفهم .هذه العملية تجعلهم “مزودي معرفة” أكرث من “متلقي
معرفة .:حيازة مواد مختلفة وخيارات متعددة يسمح لألطفال أن يشعروا أنفسهم منخرطني
يف مساحات العمل ويساعد األطفال “األكرث نشاط اً” الذين التثريهم النشاطات التقليدية
بالبحث واالكتشاف.
مدرستنا أصبحت األن مكونة من أفكار وأعامل/إنتاجات األطفال وليس فقط املعلامت.
يتم نقاش النشاطات مع األطفال ،ويتم شملهم يف عملية الربمجة ،فيسمح لهم باختيار
النشاطات التي يريدون القيام بها.
يتوجب أن يكون لدى األطفال إمكانية ترك آثارهم الشخصية يف املدرسة ،آثار إكتشافاتهم،
عالقاتهم وعواطفهم .هذه الخيارات تساعد أيض اً يف تعزيز اإلح رتام املتبادل بني األطفال
أنفسهم ،واالعتناء باملساحات ،باملواد وأعامل اآلخرين.
ال تنتهي النشاطات يف فرتة زمنية قصرية ،واإلق رتاحات ال تنتهي بـ”الرتتيب” .يتم األن ترك
أثار تجارب األطفال .هذا السلوك يتطلب مستوى عا ٍل من التعاون بني املعلامت وطاقم
املساعدين .يجب نقاشه أيض اً مع األهل .وبهذه الطريقة ميكن ملجموعات أطفال أخرى أن
يقوموا بتكملة النشاطات ،وميكن لهذه النشاطات أن تستمر أليام ع ّدة .يصبح الزمن بطيء
ويسمح بالبحث عن معاين.

هل هناك توجيهات تريدين مشاركتها مع الزميالت؟
 الحظت مدى تأثري دعم وتشجيع األطفال عىل التفكري وتبادل األفكار يف جعلهم أكرث حامسةيف التعلم .باإلضافة إىل ذلك ،تشجيع التعلم واإلكتشاف ،من املهم إعداد مساحة تحتوي عىل
عدة إمكانيات للعب مواد تقلييدية وغري تقليدية.
 من املهم تغيري تقنياتنا التعليمية ،الرتكيز عىل األطفال ،عدم تقديم معلومات أكرث مناملطلوب ،وبدالً عن ذلك القيام بتنمية أفكار إنطالق اً من األمور التي األطفال يعلمونها أو
يستفرسون عنها .محاولة طرح أسئلة مفتوحه يف الصف.
 إعطاء األطفال مجال أكرث لحرية التعبري عن أنفسهم .لهذا السبب نستمع أكرث إليهم ،نركزمعهم ونحتضن أسئلتهم لنحقق ،نتفاعل ونتبادل املعلومات كأصدقاء .نشجعهم عىل العمل
الجامعي ،عىل إح رتام اآلخ ر ،عىل العناية بأعاملهم وعىل اإلكتشاف والتعلم من البيئة املحيطة.

من الحديث بني املعلامت الفلسطينيات
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> حوار بني املعلّامت

ماذا نع لم عن ال صداقة؟
بحث في تجربة دامت أربعة أشهر ،تم إعدادها
مع صفوف تمهيدي تضم أطفال تتراوح
أعمارهم ما بين الـ 5-6سنوات ،تم من خالله
التحقيق والبحث في موضوع الصداقة عبر
اللغة المرئية والنطقية.
ع ب ر ع دد م ن ال م ح ادث ات ض م ن م ج م وع ات ص غ ي رة،
ي ق وم األط ف ال ب ال ب ح ث ف ي م واض ي ع ك ال ص داق ة ،ال ت ي
ت ع ت ب ر م وض وع م ه م ف ي ح ي ات ه م ال ي وم ي ة و ،ع ب ر ال ل غ ة
ال ت ص م ي م ي ة ،ي ع ب رون ع ن أف ك اره م ون ظ ري ات ه م.
ال رس م ي ص ب ح م ن اس ب ة ل ل ت م ع ن وإع ادة ال ت ف ك ي ر
ب أن ف س ه م ك أف راد وب ال ع الق ة م ع اآلخ ري ن.

رسمت صاحبايت ال
جايات عىل عيدي.
راما 5 ،سنوات
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أوال ن ت ع رف ع ل ى األس م اء ،وم ن ث م ن ذه ب
زي نً :
ع ن د اآلخ ري ن وس ن ح ب ب ع ض ن ا ال ب ع ض.
ع زال :أن ا أات ي إل ى م درس ت ي م ع أص دق ائ ي ،ن ع ش ق م درس ت ن ا
ألن أص دق ائ ن ا ف ي ه ا.
ت ل ي ن :أن ا وص دي ق ات ي ن ل ع ب م ع اً  ،ن ذه ب إل ى م ن ازل ب ع ض ن ا
ال ب ع ض ،ن ت س ل ق ال ج ب ال ون ع ل ب ل ع ب ة ال م روج وال زه ور.

> تركيز  -إصغاء األطفال

هذه أنا وصديقايت ،نذهب إىل املدرسة ونحن سعيدات.
والزهور سعيدة أيضاً.
تلني ،العمر 5،6

ل ي ث :ي س اف ر األص دق اء م ع اً .
األص دق اء ي ذه ب ون م ع اً إل ى ال م ل ع ب وي ل ع ب ون
ب ال ك رة ،ن ه وى ال ل ع ب ب ال ك رة ألن ن ا ك ث ر ون ت ك ل م
ب ي ن ب ع ض ن ا ال ب ع ض.
زي ن :األص دق اء ي ش ب ه ون ب ع ض وي ق وم ون ب أم ور
م ت ش اب ه ة وي ل ب س ون أل وان م ت ش اب ه ة.

رام ي :األص دق اء ي زورون ب ع ض ه م ال ب ع ض ،خ ص وص اً
إن ك ان ص دي ق ه م م ري ض.

تركيز

ل ي ان :ن ش ت ري ه داي ا ل ب ع ض ن ا ال ب ع ض ،خ ص وص اً ف ي
أع ي اد ال م ي الد.

اإلصغاء لألطفال

م ح م د :ي ج ب أن ي ص ب ح األص دق اء ك ب ع ض ،وأن
ي درس وا س وي اً  ،وع ن دم ا ن ك ب ر ن ص ب ح أط ب اء ون ع ال ج
ال ن اس.
ه ل ي م ك ن ل ألص دق اء أن ي ت ش اج رون؟
وس ام :ال ،ف ل ي س ت ه ن اك إش ك االت إن ك ن ا
أص دق اء.

أنا وصاحبي ليث ما بنلبس زي بعض باملدرسة
زين ،العمر 5،5

ل ي ث :ن ع م ،ف ق ط إن ق م ن ا ب خ ل ق م ش ك ل ة ،ف ح ي ن ه ا
ن ت ش اج ر ون ض رب ب ع ض ن ا ال ب ع ض ،ل ك ن ف ي ال ي وم
ال ت ال ي ن ت ص ال ح.
ون ت ح دث ع ن س ب ب ض رب ن ا ل ب ع ض ن ا ال ب ع ض.

•

•

•

•

ت ج رب ة األط ف ال ،ف ض ول ه م ،ع واط ف ه م
وال ص ع وب ات ال ت ي ي واج ه ون ه ا ت ص ب ح خ ب رة ل دى
ال م درس ة
ال م واض ي ع ال م ث ي رة ل إله ت م ام ف ي ال ح ي اة
ال ي وم ي ة ل ألط ف ال ي م ك ن أن ت ص ب ح م واض ي ع
ل ل ب ح ث ال ت ع ل ي م ي
ي ت م إض ف اء ش رع ي ة األط ف ال ودع م ه م ف ي
اإلس ت ك ش اف وت ح دي د أف ك اره م ،م دع وم ي ن
ب م خ ت ل ف ل غ ات ال ت واص ل
ال م ح ادث ات ب ي ن األط ف ال وال م ع ل م ات ي ش ج ع
ب ن اء ع الق ة م ت ب ادل ة ب ي ن ه م
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> حوار بني املعلّامت
كيف تقوم املجموعات الصغرية بتسهيل عمليات التعلم؟
-

-

-

إذا عمل األطفال سوي اً ميكنهم تعلم الكثري من املعاين والقيم :ان يكونوا
نشيطني ،التعاون ،التوافق ،إح رتام قوانني اللعب ،مساعدة بعضهم البعض،
حل اإلشكاليات ،إعداد أشياء جديدة...
ويصلح هذا للكبار أيض اً.
التوثيق يربز كيفية قيام املجموعة الصغرية بتعزيز عمليات التعلم وتثمني
كل طفل ،كام ويسمح لهم بأن يتعلموا من بعضهم البعض.
يف املجموعة الصغرية لكل منهم فرصة التعبري عن نفسه ،استكشاف البيئة
املحيطة بطريقة أفضل ،تثمني األفكار والكلامت ،مام يسمح لنا ،املعلامت،
مب راقبة طريقة تعلمهم.
األطفال يف املجموعات يتفاعلون مع بيئتهم ،يفكرون ،يعملون ،يتناقشون،
يصلون إىل إكتشافات جديدة ،مام يساعدهم عىل إستكشاف الواقع الذي
يعيشون فيه ،والتعرف عىل نفسهم بطريقة أفضل ،والنمو بأفكار اآلخرين.
العودة مع الزمالء مهم ،ألن األطفال يعربون عن ما فعلوه ويربزون معارفهم
حول مفاهيم وخ ربات اسكتشفوها ،أو يحاولن قول ما مل يفعلوه ،أو ماذا
كان صعب اً بالنسبة لهم.

من الحديث بني املعلامت الفلسطينيات
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من الخيول الحديدية إل ى
الحيوانات المتح ركة
تركيز على تجربة استمرت لمدة أسبوع
تم تنفيذها من قبل صفي روضة عمر
 5-6سنوات

ف ي ال ح ي ن ال ذي ي ق وم واج د ب ت ث ب ي ت األق دام،
ي ت م ك ن ق اس م م ن ث ن ي أق دام ح ص ان ه.
واج د ،م س ت وح ى م ن ص دي ق ه ،ي ق وم ب ث ن ي ق ط ع
ال س ل ك ال ح دي دي ال ص غ ي رة ح ول ال ج س د ...وه ا
وه و ال ح ص ان!

ق اس م وواج د ي ح اول ون ب ن اء ح ص ان ب األس الك
ال ح دي دي ة.
واج د ي ق وم ب ت ح ض ي ر ج س د ال ح ص ان ب س ل ك
واح د ،وي خ ت ار أرب ع ة ق ط ع ص غ ي رة م ن ال س ل ك
ال ح دي دي وي ث ب ت ه م ع ل ى ال ج س د ل ب ن ي األق دام.

> تركيز  -التعلم في مجموعات
قاسم ،العمر 5،6

وم
ري ت اج ت ح اول رس م زه رة ،ح ش رات وغ ي ٍ
م ت ح رك ة.
م ن ث م ي ن ت ق الن إل ى م س اح ة ال ت ص م ي م.
ان ي ق ف ز ،وي ق وم ب إب راز
ق اس م ي رس م ح ص ً
ال ق ف زة ب م س اع دة ع الم ات ت ص م ي م ي ة ت ع ب ر
ع ن ال ح رك ة.
واج د ي ب دأ ب رس م ال ح ص ان
ال م ن م ق م س ت خ دم اً ن ف س
ال م ج س د ال م ك ون م ن
األس الك ال ح دي دي ة
ال ذي ت م إع داده
س اب ق اً .
وم ن ث م ي ن ظ ر إل ى ح ص ان ق اس م وي ق وم
ب إع داد ال ت ص م ي م ال ث ان ي.

تركيز
التعلم في مجموعات
• ت ب ادل ال ك ف اءات م ا ب ي ن األط ف ال
• ت ب ادل األف ك ار
• اس ت ي رات ي ج ي ة ت ع ل م ال ت ع ل م

ف ي ال ي وم اآلخ ر ،خ الل اإلج ت م اع ال ص ب اح ي،
ال م ع ل م ة ت ط ل ب م ن ق اس م أن ي ش رح ألص دق ائ ه
م ج ّس م األس الك ال ح دي دي ة ورس م ة ال ح ص ان
ال ذي ي ق ف ز.
أث ار ذل ك ح وار ف ي م ج م وع ة ك ب ي رة ،وق ام
األط ف ال ،ب ت ح ف ي ز ال م ع ل م ة ،ب م ح اول ة رس م
ح ي وان ات م ت ح رك ة أخ رى.

ال م ع ل م ة :ك ي ف ن ف ه م أن ه ذه ال ح ش رات
ت ت ح رك؟
ري ت اج ت ج د إس ت رات ي ج ي ة أخ رى ل ل ت ع ب ي ر ع ن ف ك رة
ال ح رك ة ،وذل ك ع ن ط ري ق رس م ه أك ث ر م ن م رة
ع ل ى ال ورق ة.

وجيد ،العمر 5،7
ريتاج ،العمر 5،5
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> حوار بني املعلّامت
ملاذا نوثق تجارب األطفال يف املدرسة؟
-

-

لدعم عملية التغيري بدأنا بتبني التوثيق كإس رتاتيجية وآداة :حاولنا جمع صور ،رسومات،
أسئلة ومالحظات حول كل ما يحدث خالل النشاطات اليومية .قمنا بعرضها يف املساحات
الداخلية والخارجية للصف .لكنه مل يكن دامئ اً واضح اً ما ميكننا فعله بها.
نعتقد أن التوثيق مك ّون من ع ّدة مواضيع ال يسهل تطبيقها ،لكنها مهمة ملجتمع املدرسة،
لألطفال ،للمعلم ،لألهل واملؤسسات املح لّية أيض اً.
بدأنا برتتيب الوثائق للتواصل مع األطفال وأهلهم .مالحظات والدهشة اإليجابية لدى
األهل ،متعة إعادة رؤية أنفسهم والتفكري بتجارب اللعب واالكتشاف لدى األطفال ،ألهمتنا
باق رتاحات إلعادة التفكري وإليجاد طرق لتثمني أكرب للمواد املعروضة.
ً
التوثيق يساعدنا عىل تقييم بعض التقدمات التي أحرزها األطفال .تساعدنا أيض ا عىل الربمجة
آخذين بعني اإلعتبار النشاطات اإلبداعية التي تشجع األطفال بطريقة كثيفة.
نحتاج إىل فتح آفاق جديدة إلب راز ما نقوم به.
يجعلنا نعيد التفكري يف العالقة بني املعلامت واألطفال :تغريت عالقتنا تجاه األطفال.
للمعلامت تربز إمكانية تطبيق تعليم تفاعيل وتنشيط حوار مع األطفال واألهل عرب أدوات
مختلفة.
التوثيق مهم للمعلمة ،ويعترب ذو قيمة لتاريخ وهوية املدرسة .إن تم عرض أعامل األطفال
داخل األقسام ويف املساحات الخارجية ،سيقوم ذلك بتثمني التجارب التي متت يف املدرسة.
سيتمكن بالطريقة هذه كل طفل بتعزيز شعوره باإلنتامء ،هويته الشخصية وعالقته مع
املكان الذي يعيش فيه يومي اً ،أي املدرسة .التوثيق يسمح لألطفال بأن يتعلموا من بعضهم
البعض ،يعزز اإللهام من األطفال اآلخرين ،يزيد املعارف عرب “صوت” األطفال اآلخرين.
أنا بالنسبة لألهل ،فيقوم التوثيق بدعم فهمهم للتغيري القائم .يق ّدرونه خصوص اً ألنهم
يقرؤن كلامت األطفال ،يرون بحثهم عن معانٍ جديدة عرب الرسم...
ميت
باإلضافة إىل ذلك ،يصبح األهل مطلعني عىل نشاطات أطفالهم وباقي أطفال الصف ،مام ّ
بشكل أكرب العالقة بني األهل واملدرسة.

كيف تتم عملية التوثيق؟
 اإلس رتاتيجية األفضل هي الرتكيز عىل موقف واحد أو موقفني ،يك أمتكن من اختيار ما الذيينبغي عىل م راقبته ،كدعم األطفال الغري معتادين عىل العمل بهذه الطريقة ،ومن ثم عرب
تسجيل األصوات ،العودة إىل العمل.
 حاولنا أيض اً تسجيل النقاشات بني املعلامت واألطفال ،والنقاشات بني األطفال نفسهم ،لرتقبالتغي ري .ولبناء نشاطات بنا ًء عىل اآلثار املوثقة.
 التوثيق أصبح أداة عمل قادر عىل رفع مستوى الحوار بني الزميالت ،اللوايت أصبحن اآلنأكرث وعي اً بقدرات األطفال ،أصبح أداة رضورية لتخطيط وتنظيم النشاطات بنا ًء عىل نتائج
التجارب السابقة.

من الحديث بني املعلامت الفلسطينيات
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تولني ،العمر 5،4

> تركيز  -توثيق التجارب
أرسم صديقاً
تدقيق نابع عن تجربة دامت خمسة
أشهر مع مجموعات صغيرة من
األطفال والطفالت من قسمين -
فئة العمر  5-6سنوات  -من إحدى
المدارس الرائدة حول موضوع الهوية

تركيز
توثيق التجارب

بريالنتي ،العمر 5،6
م ش روع “أرس م ص دي ق اً ” إس ت م ر ل ع دة أش ه ر
م دارس ال ف ئ ة ال ع م ري ة  5-6س ن وات ،ه دف ه
ال ق ي ام م ع األط ف ال ب م راق ب ة ه وي ة األش خ اص:
ف ي ال ح ي ن ال ذي ن ي ف ك رون ف ي ه ب ص دي ق ه م،
ي ق وم ون ب ال ت ف ك ي ر ف ي أن ف س ه م أي ض اً ،
وب ال ع الق ة م ا ب ي ن ه م.
إن ه س ي اق م ع ق د ،ي ث ي ر ال ع دي د م ن األس ئ ل ة
وال ع الق ات ف ي م ج م وع ة األط ف ال.
األط ف ال اخ ت اروا ان ي ت م رس م ه م ل وح ده م أو
ف ي أزواج ،ج ال س ي ن أو واق ف ي ن :ق ام ت ه ذه
ال م واق ف ال س م اح ب ق ي ام ب ت ح ل ي ل ل وج ه ات
ال ن ظ ر ال م خ ت ل ف ة ون ش وء إش ك ال ي ات م خ ت ل ف ة.

أندراس ،العمر 5،7

ال م ع ل م ة :زي ن ة ،ك ي ف ت ري دي ن أن ي ت م رس م ك؟
زي ن ة :م ا رأي ك م أن ت ق وم ون ب رس م ي وأن ا واق ف ة
ج ان ب ي اً ؟
(إن ه أم ر ص ع ب ت ق ول ال ط ف الت األخ رى)
ال م ع ل م ة :ك ي ف ت ت خ ي ل ون أن ه ي م ك ن رس م ه ا؟
وب م اذا ن ب دأ؟
ب ي رالن ت ي :أت خ ي ل زي ن ة وه ي واق ف ة ج ان ب ي ا،
وأت خ ي ل رأس ه ا ك ن ص ف دائ رة ،ول ي س دائ رة
ك ام ل ة .وأري د رس م أن ف ه ا ق ل ي ًال إل ى ال خ ارج
ت ول ي ن :ص ح ي ح! أري د رس م أن ف ه ا ورأس ه ا إل ى
ال خ ارج ،ول ك نّ ي أري د أي ض اً أن أرس م ع ي ن اً واح دة
ل زي ن ة.
ال م ع ل م ة :ل م اذا ت ري دون رس م ع ي ن واح دة؟
أن دراس :وق ف ت ج ان ب ي اً وأن ا أرى ع ي ن واح د ،ال
أرى اآلخ ر.

ت ول ي ن :رس م ت ش ع ره ا ال م ت ش اب ك ،رس م ت ه
ب ال دوائ ر ،ك ل دائ رة ب ج ان ب األخ رى ،ورس م ت ه
ط وي ًال!
ك ري س ت ي ن ا :رس م ت ش ع ر زي ن ة م س ت ق ي م اً ،
رس م ت ع ي ن واح دة ف ق ط وف وق ه ا ح واج ب.
ق م ت ب رس م ف ٍم ي ض ح ك أي ض اً .
ال م ع ل م ة :أت ع ل م ون ك ي ف ي م ك ن رس م أي دي
زي ن ة؟
ب ي رالن ت ي :أرى ي دا واح دة ل زي ن ة وأري د إع ادة
رس م ه ا.
أن دراس :وأن ا أي ض اً ق م ت ب رس م ي داً وق دم اً
واح داً ل زي ن ة!
دة وق دم ي ن
ك ري س ت ي ن ا :أن ا رس م ت ي داً واح ً
ل زي ن ة ،ألن ن ي أراه م ا اإلث ن ان.
زي ن ة ت ن ظ ر إل ى ال رس وم ات ...إن ه ا ف رح ا وت ض ح ك
ك ث ي راً .

• أداة ت خ ط ي ط
• إس ت رات ي ج ي ة ل ت ث م ي ن وإع ادة ت ن ش ي ط
وال ب ح ث ف ي أف ك ار األط ف ال
• أداة ل ل ب ح ث ف ي دور ال م ع ل م ة وت دخ ل ه ا
خ الل ال ن ش اط ات

كريستينا ،العمر 5،6
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خالل هذا العمل قمتم بتجربة العديد من مواقف تبادل الخ ربات.
ما رأيكم بهذا األمر؟
-

-

لقاء خ رباء مناهج أخرى أثار العديد من األسئلة لدينا ،وأثار العديد من األفكار والتساؤالت،
باإلضافة إىل الرغبة يف تجريب وإعادة فهم تجربتنا.
الزيارة التعليمية يف ريجيو إمييليا كانت مرثية جدا ً .ج ّربنا وط ّب قنا أمور كثري يف الواقع ،وراقبنا
بشكل دقيق تلك التجارب .الزيارة التعليمية كانت من أهم العوامل التي ساعدتنا عىل
توسيع كفاءاتنا والبدء بنقد بعض القناعات املرتسخة لدينا بسبب العادة.
شاهدنا العديد من الكفاءات التي ساعدتنا عىل إعادة التفكري مبا كان ميكننا توفريه يف مدارسنا
عند عودتنا.
املعلامت اللوايت شاركن يف التدريب يف ريجيو إمييليا عملن عىل بناء حوار يهدف إىل إعالم
الزميالت األخرى وبدأنا باالجتامع أسبوعي اً.
لقاءاتنا مع الروضات الفلسطينية األخرى ليست أقل أهمية .عىل العكس من ذلك ،فخالل
هذه اللقاءات تعلمنا كث ريا ً حول إس رتاتيجيات عمل الكبار ،وكيف نقوم بإعادة فهم املساحات
الرتبوية ...باإلضافة إىل ذلك ،فقط قمنا بتطوير أفكارا ً جديدة ،قمنا بتوثيقها وتعديلها مبا
يتناسب مع روضاتنا.
تبادل الخ ربات لعب دورا ً مه امً :تعلمنا من أفكار غرينا ،تعلمنا من التجارب وتبادلنا اآلراء.
عندما شاركنا يف اللقاءات مع الروضات املختلفة ،وجدنا أمورا ً كثرية مشرتكة بيننا .ويف الوقت
نفسه ،متكنت كل معلمة من إكتساب املزيد من الخربة .تعلمنا تقنيات جديدة وكيفية
تنفيذها .قمنا بتبادل كفاءات.
نعتقد بأن هذا التبادل كان ذو أهمية أساسية يف عملية إعادة فهم وتصور مرشوع وحدوي
لرياض األطفال :توثيق هذا املسار كتجربة وحدوية يجعله موضوع نقاش ليس فقط يف
محافظة بيت لحم ،بل أيض اً يف باقي املحافظات الفلسطينية.
لقاءات تدريب وتبادل يف فلسطني

من الحديث بني املعلامت الفلسطينيات
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لقاءات تدريب وتبادل يف ريجيو إمييليا
51

عمر ،العمر 5،5
ّ
52

جامل ،العمر 5،4

> رؤى مستقبل ّية

ليونيل ،العمر 5،5
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> رؤى مستقبل ّية

رؤى مستقبل ّي ة

كتبها :مديرو املدارس الرائدة ومرشفة رياض األطفال يف محافظة
بيت لحم
ساهم مرشوع  AEPICيف تحديد وتثبيت رؤيتنا ملدرسة املستقبل .لهذه
الرؤية هدف ،وهو دعم فكرة التعليم الشمويل القادر عىل جمع كل من
األطفال ،املعلمني ،أولياء األمور واملجتمع بأرسه ،وجعلهم جميع اً ر ّوادها.
اعادة تعريف مرشوع فقمنا ،لدعم هذه الرؤية ،ولبدء سلك هذا املسار ،بالعمل ،يف جميع
تربوي ملدارس رياض املدارس ،ليتم إعادة صياغة برنامج تعليمي.
االطفال ال رائدة هنالك عن رصان أساسيان ذوا أهم يّ ٍة عرض يّ ة نقوم بدراستهام ،وهام:
 مشاركة مسؤولية نامية عىل أكرث من صعيد :ضمن مجموعاتاملعلامت ،يف العالقات ما بني املعلامت واملدي ر ،وما بني الطاقم
املدريس بأكمله وأولياء األمور.
عالقة التبادل ما بني املعلامت مستمرة وتسمح لهن بتشارك
الشكوك ،التحديات واالكتشافات املتعلقة باملسارات التعليم ّي ة.
بدأت تتشكل بيننا ،نحن املديرين واملعلامت ،قناة تواصل دامئة،
ليس فقط عىل املستوى اإلداري ،بل أيض اً عىل مستوى املحتويات
واآلراء الرتبويّ ة .أ ّم ا بالنسبة للعالقة ما بني الطاقم وأولياء األمور ،فت ّم
تشييد أُسس حوار مفتوح قادر عىل استقبال املالحظات والتعليقات
بشأن االس رتاتيجيات والرؤى الجديدة.
 أفكار األطفال ،باعتبارهم نواة العملية التعليمية ،باإلضافة إىلالعالقات ما بني األق ران ،املعلامت والبيئة املحيطة ،باعتبارها أسسا
مركزية يف عملية تطوير مفهوم جديد للمدرسة .يجري العمل
عىل بناء حوار معهم وبينهم .األطفال يتحاورون ويتحدثون
عن اهتامماتهم ،بينام تقوم املعلامت باالستامع لهم ،مب راقبتهم،
مبشاركتهم يف عملية الحوار وبتنظيمها.
بدأ يتبني لنا مدى أه ّم ية صياغة اس رتاتيج ّي ات قادرة عىل إرشاك
األطفال يف العملية التعلمية ،وعىل السامح لهم بتجريب املعرفة
بدالً من أن يتم اعتبارهم “أوانٍ يستوجب ملؤها باملعلومات”،
وتسليط األضواء عىل ح ّرية الطفل يف اجتباء خياراته.
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ٍ
خواص واس رتاتيجيات عىل الصعيد
قمنا بتحديد عنرصين إضافيني ذوي
العميل:
 توفري سياقات تعليمية مناسبة :مكان مه ّي أ بطريقة مناسبةباستطاعته أن يسهل عىل األطفال اكتشاف وبناء عالقات هامة مع
الحياة.
 التوثيق كأداة مفيدة ومتعددة التكافؤ لتتبع العملية التعلميةوكأداة حوار للمجتمع املدريس بأرسه.
كان لخيار التبادل كاس رتاتيجية تعليمية قادرة عىل تعزيز الحوار
دور هام يف صياغة هذه ال ربامج التعليم ّي ة وتحديدها وتبادل املعارف
والخ ربات ما بني املدارس ال رائدة السبعة ،وبني مدارس ريجيو إمييليا.
يف إطار نظرة عامة ،أ ّدى إنشاء قناة تواصل إىل فتح املجال للحوار بني
مدارسنا ،الحكومية منها والخاصة عىل حد سواء ،ويجعل من مدارسنا
السبعة النواة التجريبية لربنامج عمل مشرتك قد ميكن تحقيقه.

تبادل الخ ربات بني
املدارس الحكومية
والخاصة

واجهنا بسبب الظروف املختلفة ،منها الداخلية والخارجية ،عقبات
كادت أن متنعنا من تحقيق تواصل ما بني سياقات مختلفة ،إلّ أن هذا
املسار قام مبساندتنا يف محاولة تخ طّي هذه اإلشكاليات ،من خالل اعتبار
أنفسنا نواة تأسيس ّي ة إيجابية ذات إمكانات عالية.
الحظنا كيف أن لكل طرف كفاءات مختلفة يف مجال الطفولة ،واملسار
الذي نعمل إلمتامه يساهم يف تسليط األضواء عىل املعارف واالس رتاتيجيات
املختلفة .االستفادة من االختالفات ،بدالً من اعتبارها عامال معارضا أو
سببا لنشوء تنافس ،هو الخطوة األوىل لهذا الحوار .نؤمن بأن توفر
اتيجي.
إمكانية تعزيز تبادالت مستمرة بني أط راف مختلفة هو أم ٌر اس رت ّ
وقد دفعنا هذا اىل طرح أفكار جديدة ،وساعدت الطاقم يف إيجاد وتبني
أفكار جديدة ،مام أدى إىل بناء حوار حول إشكاليات املدارس .بدأنا بعمل
مشرتك يهدف إىل فهم كيفية إيجاد حلول لهذه اإلشكاليات ،وبالتايل
استفدنا من هذه التحالفات والعالقات الجديدة.
لقد سمح لنا هذا الخيار ،داخل كل مدرسة ،ببناء سبل تواصل ومبناقشة
قضايا مختلفة ،ومشاركة اآلراء والتعليقات املتبادلة ،مام ساهم يف ظهور
أفكار مبتكرة تناسب كل سياق بشكل خاص.
ساعدنا خيارنا هذا يف إيصال ومناقشة قضايا مختلفة لكل مدرسة،
مشاركني وتعليقات متبادلة ،األمر الذي سمح بظهور أفكار مبتكرة
تناسب خصائص كل سياق.
انطالق مسار التغري

رغبتنا يف رسد هذا املسار الذي سلكناه تسمح لنا بتعريف التغيري
كعملية تطوير وتحسني للرؤية التعليمية ،إج راءاتها واس رتاتيجياتها،
وذلك بهدف تحقيق توازن يوائم العمل يف املدرسة.
هذه العملية ليست بسيطة أو حتمية بالنسبة لنا ،فهي تتطلب قدرا ً
كب ريا ً من الجهد.
قمنا بتبني اس رتاتيجية مختلفة لكل مدرسة يك تصبح عملية التغيري
ممكنة .قامت كل مدرسة بدراسة رؤية جديدة وبرنامج عمل يشمل
خطوات هدفها تأمني استم رار ونجاح هذه العملية.
قامت بعض املدارس بدراسة املقرتحات واألفكار وقررت مشاركة جميع
املعلامت يف تحديد الربنامج.
بنا ًء عىل قناعتنا بأن تغي ريا ً حقيقي اً ميكن أن يحدث فقط عرب مشاركة
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الجميع وعرب فهم الجميع ألسباب كل ق رار تم اتخاذه ،قمنا بصياغة
برنامج تعليمي ،مبساعدة طاقم املرشوع ،قادر عىل تحقيق أهداف
مدارسنا وأفكار األشخاص العاملني فيها.
تخل هذه العملية من االع رتاضات وسوء التفاهم ،إلّ أننا حاولنا دامئ اً
مل ُ
إعطاء أهمية للمجموعة والتفاوض عىل األفكار والق رارات التي كان من
املمكن مشاركتها.
كام قامت أط راف أخرى بتعزيز عملية التغيري بشكل رئييس من خالل
توجيهات املسؤولني الذين قاموا بتعزيز أفكارهم واس رتاتيجيتهم يف
التغيري بني صفوف املعلامت ،مبا يتوافق مع رؤية مدارسهم.
مسار التحول الذي تم اطالقه أىت بنا إىل مرحلة اعتبار بعض العوامل
مثرية لالهتامم يف عملية تحديد رؤية مشرتكة ملستقبل تعليم الطفولة
املبكرة يف فلسطني:
• األطفال هم األساس الذي سيبنى عليه مستقبلنا .نريد تربية ً
أجيال
تعشق االكتشاف ،التفكري ،االخ رتاع والتعلم؛ أجياالً تعشق الفن،
الثقافة والعلوم .للوصول إىل هذا نحن بحاجة إىل تحسني األجواء
املدرسية وتزويدها باملوارد املناسبة يك يتمكنوا من االكتشاف
والتعلم .إن متكنا من تهيئة األجواء املدرسية ،سنشجع االستكشاف،
البحث ،االخ رتاع وحل اإلشكاليات .يتلقى األطفال تعليمهم عرب
الخربة والتبادل الجامعي ،لذا يصبح أم را أساسيا بالنسبة لنا تحسني
األجواء ودعم املعلمني يف عملية الرتكيز عىل أهمية فهم األطفال
وامكاناتهم.
• تنظيم ورش عمل/معامل ف ّن ية يعزز التواصل بلغات مختلفة،
والهدف منها تشجيع األطفال عىل االستم رار يف عملية االكتشاف
والتعبري عن أنفسهم.
• عملية توثيق أفكار األطفال أداة ذات أه ّم ية أساسية تعمل عىل
األخذ بعني االعتبار وجهات نظرهم ،فالتوثيق أداة بالغة األهمية يف
عملية التعلم ،وتعد موردا حيويا لكل من الطاقم وأولياء األمور.
• تعزيز دور أولياء األمور ،وذلك يك يصبح هناك تضافر جهود حقيقي
بني جميع األط راف يف املدارس.
• أمل التمكن من الحوار مع املدارس االبتدائية .من املفرتض أن

رؤية مستقبلية
ملدارس رياض االطفال
يف فلسطني
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يتمكن األطفال ،الذين تعودوا عىل مناقشة معلامتهم بانفتاح ،عىل
االستكشاف ،وعىل التعلم عرب اكتساب الخ ربات ،أن يجدوا نفس
التوجه والبيئة التعليمية يف املستقبل أيض اً.
لتحقيق هذه األهداف نعتقد بأن االس رتاتيجية التي تم تبنيها حتى
هذه اللحظة ،املرتكزة عىل بناء حوار بني مختلف املدارس املشاركة يف
املرشوع ،هي األكرث تناسبا ،حيث أنها تسمح بتبادل الخ ربات وتساهم يف
نقد مستمر للمعارف.
نهاي ةً ،يقوم املرشوع برتجمة وتشجيع تبني رؤية مستقبلية .نأمل
بأن يسمح عملنا ألطفالنا بحياة طبيعية ،وبالتعلم من خ رباتهم،
وباستكشاف بيئتهم وبتنمية أفكارهم.
إ ّن النهج التعليمي املتمحور حول إعطاء أهمية ملختلف اللغات“ ،املئة
لغة” ،واق رتاح العمل عىل إبداع األطفال باستخدام مختلف األدوات،
سيدعم هذه اإلرادة.
سنبقى نتطلع إىل توفري تعليم نوعي ألطفالنا ،مبساعدة أفضل الرؤى
واألفكار التي قد تساهم يف بناء مستقبل أفضل لهم.
نأمل بأن يستمر هذا العمل الذي ابتدأ يف مدارسنا يف مدارس أخرى ويف
فئات أخرى من النظام التعليمي.
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صور للحظات
يف ريجيو إمييليا وفلسطني
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 - RTMمتطوعون حول العامل
 RTMمنظمة غري حكومية ،مسيحيّة اإللهام ،تعمل عىل تعزيز العمل التّطوعي الدّويل منذ عام .1973
مه ّمتها تعزيز كرامة اإلنسان ،حامية حقوقه األساس ّية ودعم املجتمعات يف عمليات تنمية مستدامة.
تاريخ  RTMحافل باللقاءات بني األشخاص والثّقافات.
هو تاريخ  400متطوع ك ّرسوا أعواما من أعامرهم لل ّرد عىل احتياجات متجاهلة ليشهدوا عىل أن عاملا أكرث اخويّة
ممكن.
 RTMتعمل عرب برامج طويلة املدى بالتّعاون مع منظامت املجتمع املدين ،واملؤسسات الحكوم ّية ،والكنائس املحلّية
خاصة.
وجهات ّ
وقد تم تنفيذ أكرث من  90مرشوعا بفضل املساهامت الواردة من الجهات املانحة العامة والحكومة ،واالتحاد األورويب،
واألمم املتحدة) والجهات املانحة الخاصة (ومؤسسات االستثامر الدويل ،وجمعيات ،ورشكات RTM .تع ّزز التّبادل بني
املجتمعات واألقاليم املختلفة.
لهذا السبب تش ّجع املشاريع مشاركة األطراف املوجودة يف إقليم ريجيو-إمييليا (مؤسسات ،جامعات ،مؤسسات
حكومية ،رشكات).
عىل مدى  40عاما من العمل ،قامت  RTMبتنفيذ برامج تعاون دويل يف  5أقاليم حول العامل:
• (أفريقيا) مدغشقر وجمهورية أفريقيا الوسطى.
• (أمريكا الالتينية) الربازيل وبوليفيا.
• (البلقان الغرب ّية) كوسوفو وألبانيا.
• (أوروبا الرشق ّية) أوكرانيا.
• (الرشق األوسط) فلسطني.
 RTMتعمل عىل مشاريع ضمن  5مجاالت رئيس ّية:
• الزراعة واألمن الغذايئ
الصحة والتّغذية
• ّ
• تربية الطّفولة املبكرة والتّعليم
• تنمية شبكات محلية للتّجارة العادلة
• تعزيز حقوق املرأة
تعمل  RTMيف إيطاليا بعمل توعوي حول ثالثة مواضيع رئيسة ،هي:
• تعليم املواطنة العاملية
• تكافؤ الفرص
• االستهالك االنتقادي

زين ،العمر 5،3
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 RTMيف إيطاليا
Via A. Fleming, 10
Reggio Emilia 42122
Tel.: +39 (0)522 514205
الربيد االلكرتوينinfo@rtm.ong :
املوقع االلكرتوينwww.rtm.ong :
فيسبوكRTM – Reggio Terzo Mondo :

 RTMيف فلسطني
,Al Sahel Street
Saraseere site built
صندوق بريدي صندوق رقم  ،95بيت جاال
Tel: +97 (0) 22749282
الربيد االلكرتوينmiddleeast@rtm.ngo :
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مدارس وحضانات األطفال  -مؤسسة بلدية ريجيو إمييليا

Reggio Children

إحدى ميزات مدارس ورياض األطفال يف بلدية ريجيو إمييليا حداثة التأمالت ال ّنظرية وااللتزام املتجذّر يف البحث
والتّجريب .يتم ترجمة ذلك يف الحياة اليومية مبرشوع تربوي للفئة العمرية  0-6سنوات ،مبني عىل رؤية الطّفل بطاقة
كامنة كبرية وشخصية معنويّة ،مينح امتيازا لروح املالحظة وتوثيق األساليب التعليمية ،للمقارنة وللحوار.

ريجيو تشيلدرن  .s.r.lهي رشكة مشرتكة بني القطاعني
الحكومي والخاص تأسست يف عام  1994مببادرة من الرتبوي لوريس ماالجوتيس وبناء عىل طلب من لجنة مواطنني،
إلدارة التبادالت الرتبوية والثقافية،والتي بدأت منذ زمن،بني مؤسسات األطفال التابعة لبلدية ريجيو إمييليا والعديد
من املعلمني والباحثني والعلامء من كافة أنحاء العامل.

سامت مميزة أخرى :تنظيم العمل الجامعي والعالئقي ،األهمية التي متنح للبيئة املحيطة ،مساهمة العائالت ،العالقة
مع ثقافة املدينة ،التجارب األكرث حيوية املعرب عنها من خالل الدراسات الوطنية والدولية ،وجود مساحة للمعامل
الف ّنية وملسؤوليها لتعزيز اإلبداع لدى األطفال.
منذ أكتوبر  2003تم إدارة خدمات األطفال التابعة لبلدية ريجيو إمييليا  -والتي تضم حاليا ما يقارب  6300طفل ذوي
أعام ٍر ترتاوح بني  0-6سنوات  -من خالل أداة تدعى “املؤسسة”والتي تتمتع باستقاللية تربوية وإدارية ،مبيزانيتها
الخاصة وهيئتها الخاصة التي يعينها رئيس البلدية .مرشوع يعيد التأكيد من جديد عىل إرادة الحفاظ عىل اإلدارة
وف الوقت نفسه ،السامح بقدر أكرب من االستقاللية واملسؤولية يف إدارة شؤون املوارد البرشية
العامة للخدماتِ ،
ٍ
وضامنات أكرث لالتساق بني التّوجهات ال ّنظرية والخيارات اإلرشافية واإلدارية .
واالقتصادية
ت ُرشف “املؤسسة “ عىل اإلدارة املبارشة لـ 12حضانة و 21مدرسة للطّفولة تابعة للبلدية ،وعىل العالقة مع املدارس
املشاركة ،املدارس األهلية التابعة لـ( FISMاتّحاد رياض األطفال اإليطاليّة) ،ومدارس الطّفولة الحكومية.
التبوية ،مركز الفيديو ،املخترب املرسحي جانني روداري
كام وتدير املؤسسة مركز التوثيق وال ّدراسات ّ
( ،)Gianni Rodariويدعم مركز إعادة التدوير اإلبداعي .REMIDA

حضانات ومدارس الطّفولة
مؤسسة لبلدية ريجيو إميليا
Via Guido da Castello, 12
)42121 Reggio Emilia (Italia
الربيد اإللكرتوينsegreteria.istituzione@municipio.re.it :
املوقع اإللكرتوينwww.scuolenidi.re.it :

تستوحي الرشكة فكرها وغايتها من خالل املحتويات والقيم والتجارب ملدارس وحضانات األطفال التابعة لبلدية ريجيو
إمييليا ،وتعمل عىل تعزيز ونرش الرتبية النوعية.
االعرتاف الدويل لهذه التجربة ،والحوار الذي جرى عىل مر السنني بني أكرث من  140دولة وإقليم  ،ولَّد شبكة دولية
هامة،تتألف من مراجع يف دول( حاليا هنالك ،)34الذين ،ومنذ زمن،مستمرين وبشكل دائم بالتعاون مع Reggio
 Childrenعىل تنفيذ مبادرات وأنشطة.
تقوم  Reggio Childrenعىل مستوى محيل،وطني ودويل ب:
• تنظيم مبادرات تدريبية (مؤمترات،ندوات،دورات).
• ترويج وتعزيز مشاريع بحثية،بالتعاون مع خربات تربوية اخرى،مؤسسات،هيئات،جامعات.
• تنفيذ تدابري استشارية يف مجال الرتبية مع رشكات من مختلف القطاعات املهتمة يف تأهيل معرفتها وانتاجها
الخاص.
• إدارة معارض متنقلة :مائة لغة لألطفال و دهشة املعرفة.
• تقوم بإصدارات ،ترجمت إىل يومنا هذا إىل  19لغة مختلفة
• ادارة معارض متنقلة :مائة لغة لألطفال و دهشة املعرفة.
• التعاون مع مروجني آخرين (مؤسسة مدارس وحضانات األطفال التابعة لبلدية ريجيو إمييليا ومركز لوريس
ماالجوتيس) ،إلدارة وتنسيق األنشطة واملشاريع مركز لوريس ماالجوتيس العاملي الدويل يف ريجيو إمييليا ،من بينها،
معامل فنية و بيئات بحث واستكشاف  ،والتي تتداخل يف ما بينها لغات مختلفة ،ما بني اللعب والتعليم.

.Reggio Children s.r.l
مركز لوريس ماالجوتيس العاملي
Via Bligny 1/A– C.P. 91 Succursale 2
)42124 Reggio Emilia (Italia
Tel.: +39 0522 513752
الربيد اإللكرتوينinfo@reggiochildren.it :
املوقع اإللكرتوينwww.reggiochildren.it :
فيسبوكreggiochildren :
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التبية وال ّتعليم العايل
وزارة ّ

التبية والتّعليم العايل مسؤولية اإلرشاف عىل التّعليم الفلسطيني وتطويره يف مختلف مراحله ،يف قطاعي
تتوىل وزارة ّ
التّعليم العام والتّعليم العايل.
األهداف:
• توفري فرص االلتحاق لجميع من هم يف سن التّعليم للحصول عىل تعليم ذي جودة .
• تحسني نوعية التّعليم والتّعلّم وجودته لالرتقاء به مبا يتالءم مع مستجدّات العرص.
• تنمية القوى البرشية العاملة يف القطاع التّعليمي  ،من أجل إعداد املواطن الفلسطيني املؤهل ،والقادر عىل القيام
بواجباته بكفاءة واقتدار.
وألن الوزارة تدرك مدى أهمية تطوير التّعليم العام وتحسني نوعيته ،ومدى أهمية تحقيق معايري الجودة فيام يتعلق
بالتّعليم الجامعي ،فقد عملت عىل تدريب املعلّمني وتأهيلهم ،لخلق قاعدة تربويّة قادرة عىل األخذ بيد أطفال
فلسطني نحو مجريات العرص الحديث ،واملعلومات والتّكنولوجيا الحديثة.
الرؤية:
• تهيئة إنسان فلسطيني يعت ّز بقوميّته ووطنه وثقافته  ،ويسهم يف نهضة مجتمعه ،ويسعى للمعرفة واإلبداع،
ويستوعب التّط ّور العلمي والتكنولوجي وقادر عىل املنافسة يف املجاالت العلميّة والعمليّة ومنفتح عىل الثّقافات
العامل ّية وقادر عىل بناء مجتمع يقوم عىل املساواة بني الجنسني والتّمسك بالقيم اإلنسان ّية والتّسامح الدّيني.
• وتطوير ال ّنظام التّعليمي الذي يتم ّيز بـسهولة االلتحاق به ،وتعدّد مستوياته ومرونته ،وكفاءته ،وفاعليته،
واستدامته ،واستجابته لالحتياجات املحليّة ،وجودته.

هاتف رقم009722969387 :
العنوان  :شارع املعاهد -املصيون-رام الله -فلسطني
الربيد االلكرتوينmoe.geducation@yahoo.com: :
صفحة االنرتنت /http://www.mohe.ps :
التبية والتّعليم العايل
صفحة الفيس بوك  Palestinian ministry of education :وزارة ّ
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مدرسة البطريركية الالتينية – بيت جاال
التّاريخ:
أ ّول مدرسة من سلسلة مدارس البطريركية الالتينية يف فلسطني حيث تأسست يف العام  1854لتحمل رسالة منح
والتبية والتّعليم بدون متييز ديني أو جنيس أو طبقة اجتامعية.
اإلميان ّ
كل
تنتمي املدرسة إىل املدارس الكاثوليكية وتشاركها ال ّرؤيا وال ّرسالة .شعارنا هو “ أن يعرفوك “ يعني أن يعرفوا الله ّ
حسب إميانه وعقيدته مع احرتام الجميع .إذن هي مدرسة مفتوحة للجميع دون استثناء املسيحي و املسلم  .و ثانياً:
والتبوية
مدرسة ذات رسالة أكادميية وتربوية تهتم ببناء اإلنسان من الجوانب كافّة :الخلقية واالجتامعية وال ّنفسية ّ
واألكادميية ،إنسان يعرف واجباته ومسؤولياته و يتمتع بحقوقه ويطالب بها .
االهداف:
التبية عىل اإلميان.
• ّ
التبية والتّعليم والحرص عىل التّفكريوالتم ّيز تربويّا وأكادمي ّيا.
• توفري ّ
• زرع قيم العيش املشرتك ومفاهيمه واحرتام اآلخر.
• املحافظة عىل الوجود املسيحي يف األرض املقدسة.
• زرع قيم الدّميقراطية و ثقافة االنفتاح واحرتام حقوق اآلخر يف العيش الكريم.
• اكتشاف املواهب وتربيتها ،وفتح املجاالت الجديدة أمام الطالب من خالل تعليم اللغات.
آلية العمل:
• املتابعة الحثيثة لألداء األكادميي للطّالب.
• االلتزام باملنهاج األكادميي ال ّرسمي.
• اإلفادة من الثّورة التّكنولوجية والتّط ّور يف وسائل التّواصل.
• توفري أحدث الوسائل التّعليمية وأفضلها .
التبوية والتّعليم ّية.
• اإلفادة من العوملة واالنفتاح يف خلق رشاكات تساهم يف تحقيق األهداف ّ
• توظيف و تطوير كادر برشي من عاملني ومعلمني وإداريني،و التّواصل مع أولياء األمور واملمولني لتوفري املوارد
االقتصادية.

العنوان :املنشية  -بيت جاال – فلسطني
هاتف فاكس02-2764602 02-2742624 :
بريد الكرتوينinfo@latin-schools.org suhaildaibes@hotmail.com :
صفحة االنرتنت www.latin-schools.org:
صفحة الفيس بوك Latin Patriarchate School - Beit Jala PAGE :

> رشكاء املرشوع

بطريركية ال ّروم األرثوذكس املقدس ّية .

بطريركية الروم الكاثوليك يف القدس

مدرسة ال ّرعاة الثّانويّة االرثوذكس ّية .
تأسست سنة  1993 :م.

تأسست عام
املدرسة البطريركية للروم الكاثوليك – بيرت نيتكوفن – يف بيت ساحور هي مدرس ٌة خاص ٌة مختلط ٌة ّ
1966م ،وهي تتبع لبطريركية ال ّروم الكاثوليك يف القدس التي هي املرجع األول واألخري يف األمور اإلدارية واألكادمي ّية
كافة ً ،ممثّلة بال ّنائب البطريريك العام لل ّروم الكاثوليك يف القدس.
هدفت املدرسة منذ إنشائها إىل توفري فرص عمل من جهة ،وتوفري تعليم نوعي للطّلبة .تعتمد املدرسة املنهاج
السلطة الوطنية الفلسطين ّية باالضافة اىل تعليم اللغتني االنجليزية واألملانية.كام تقدّم تعليام
الفلسطيني الذي أق ّرته ّ
نوع ّيا يجاري العرص ويركّز عىل توسيع مدارك الطّلبة عن طريق تنويع الربامج وإثرائها واملساهمة يف تربية جيل
جديد يدرك قيمة التّعليم والعمل ويحمل قيامً أخالقية وروحية تناسب شعبنا وتاريخه وحضارته ويخدم مجتمعه.

األهداف:
خدمة اإلنسان – األطفال من عمر  3سنوات –  18سنة
والتبويّة وال ّرياضيّة والفنيّة وال ّنشاطات الالصفيّة .
تحسني نوعيّة التّعليم -رفع القدرات التّعليميّة ّ
الحس الوطني  ( .ترسيخ مفاهيم االنتامء واملشاركة والحوار وحب الوطن ...الخ)
تنمية ّ
تنمية اإلميان بالله والتّعايش والتّسامح واملحبة واالحرتام وتقبّل اآلخر بني مختلف األديان .
الصعاب قادر عىل بناء نفسه و تنمية مجتمعه وتطويره.
تنشئة جيل مفكّر قوي يستطيع تح ّمل ّ

الرؤية واألهداف :
تقديم تعليم متميز لجميع الطّلبة يواكب التّقدم العلمي والتّكنولوجي ويتوافق مع قيم املجتمع ومبادئه.
توفري قيادة تربويّة متط ّورة حكيمة ومعلّمني تربويني أكفياء ،وتقديم خدمات متم ّيزة يف املجاالت العلم ّية
والثّقاف ّية والرتبويّة وال ّروح ّية.
مواكبة التّط ّور التّكنولوجي من خالل ما تقدمه من برامج اكادمييّة ذات جودة عالية و من خالل األنشطة
الالمنهجية كمكون أسايس للعملية التعليمية والتي تساهم يف شحذ قدرات الطالب ،وتنمية مهاراته اإلبداعية.
التبويّة بتعزيز اسرتاتيجيّات وأساليب تعليم
تك ّرس املدرسة ّ
جل إمكانيّاتها لتوطيد التّعاون بني أطراف العمليّة ّ
حديثة مثل التّعليم ال ّنشط والتّعليم باالكتشاف.

الشّ ارع :شارع ال ّرعوات
املدينة  :بيت ساحور
املحافظة  :بيت لحم
صندوق بريد رقم . 256
Tel: +972 2 2772042
Fax: +972 2 2774332
الربيد االلكرتوين ”mailto:shepherds_h_s@yahoo.com“ :
shepherds_h_s@yahoo.com
صفحة االنرتنت shepherdshighschool.ps :

فلسطني – بيت ساحور – شارع املطران جربائيل أبو سعدة
الربيد االلكرتوينSawsan@gcps.edu.ps :
gcps.edu.ps
صفحة اإلنرتنتwww.gcps.edu.ps :
صفحة الفيس بوكFacebook GCPSB :
جهات االتصال00970-2-2778544 - 00970-2-2772424 :
الفاكس00970-2-2773525 :
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> رشكاء املرشوع
روضة مؤسسة إبداع

مؤسسة إبداع :تأسست مؤسسة إبداع عام  ، 1994وكانت انطالقتها ووالدتها يف أزقّة مخيم الدّهيشة الذي كان يعاين
آنذاك ويالت االحتالل وقمعه  ،حيث كان محاطا ً باألسالك الشائكة  ،وقد جاءت الفكرة بهدف إيجاد متّسع للطّفل
الفلسطيني للبحث عن طفولته الضّ ائعة .
األهداف :
تنمية قدرات الطّفل الفلسطيني يف كافة ال ّنواحي ثقاف ّيا ً وفن ّيا ً وصح ّيا ً ورياض ّيا ً وأكادمي ّيا  .االهتامم باملرأة
كحاضنة للطّفل.
اإلهتامم بالشّ اب الفلسطيني كامتداد لحالة الطّفولة .تقبّل اآلخر بعيدا ً عن فئوية اللون والعرق والدّين واملنشأ.
تأسست روضة إبداع عام  1996وكانت من أوائل ال ّرياض يف مخيم الدّهيشة ،حيث هناك أجيال من سكان املخيم
ممن استفادوا من الروضة وأنشطتها وتخ ّرجوا لاللتحاق باملدارس .منذ أكرث من  20عاما وال ّروضة تتط ّور وتحدّث من
الخدمات والتّقنيات املستخدمة لصالح أطفالنا.
ولكل صف معلّمة
يتشكّل نظام ال ّروضة من مرحلتني :البستان والتّمهيدي حيث هناك أربع صفوف يف روضة إبداع ّ ،
مختصة ،باإلضافة إىل مديرة ال ّروضة.
ّ
تقدّم خدمات ال ّروضة لسكان املخيم واملناطق املجاورة ،ويؤخذ بعني االعتبار الوضع واالمكانيات املادية ،حيث تقدّم
الخدمات مقابل أقساط متدنيّة ،لدعم املستفيدين.
الصف ،والتي تشكل األنشطة بأهداف تربوية ،فنية ،وتعليمية.
أنشطة ال ّروضة تتمثل مبساحات بيئية مختلفة يف ّ
املساحات املتواجدة يف ال ّروضة هي :ركن الخيال،ركن الفن ،ركن القصص ،ركن صندوق ال ّرسائل ،ركن البناء ،ركن
الطّبيعة حيث أن املساحات التعلمية يف حال تط ّور مستمر  ،بحيث ان هذه املساحات واألنشطة تحايك احتياجات
األطفال ،وتسعى إىل تطوير الخدمات املقدّمة والتّجربة من قبل األطفال واألهل.

مخيم الدهيشة ،بيت لحم ،فلسطني
الربيد االلكرتوين(للمؤسسة)Info@ibdaa48.org:
صفحة االنرتنت www.ibdaa48.org:
صفحة الفيس بوك  :روضة وحضانة مؤسسة إبداع
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> إلتز ٍام متجدد  -من  AEPICإىل PACE
إلتزام متجدد  -من  AEPICإىل PACE
ٍ
فرانشيسكو جراداري ،مسؤول مشاريع منطقة البلقان والرشق األوسط RTM -
التبية وال تّ عليم العايل الفلسطينية ومعها سبع مدارس
بفضل مرشوع  ،AEPICمتكنت وزارة ّ
رائدة يف بيت لحم ،من االق رتاب من تجربة وقيم نهج ريجيو إمييليا ،أي بتسهيل وتجريب
“تغيات” يف مدارسهم ،حاصلني عىل نتائج مل يكن باملستطاع تصورها يف بداية املهمة ،خاصة فيام
ّ
يتعلق باستخدام املساحات واملواد التعليمية ،وتخطيط التدريس ،والعالقة مع أرس األطفال.
ال ّدهشة يف أعني املعلامت الفلسطينيات خالل زيارتهن مدارس ريجيو إمييليا والتغي ريات التي
قُمن بإحداثها بعد عودتهن لوطنهن ،تشكل اإلنجاز األمثن لـ.AEPIC
ق رار االهتامم بال تّ عليم يف مرحلة الطفولة املبكرة يف فلسطني الذي اتخذ عام  ،2012بنا ًء عىل
القناعة التامة أنه فقط من خالل عمل طويل املدى يف هذا القطاع من املمكن إحداث نتائج
هامة وراسخة .
ولهذا السبب عىل وجه التحديد ،نتلقى بفرح كبري خرب املوافقة من قبل ( AICSالوكالة اإليطالية
للتعاون والتنمية) عىل املرشوع الجديد
 ،P.A.C.E. - Partnership for a new Approach to early Childhood Educationبرعاية
 RTMوكل رشكاء .AEPIC
نتقدم بجزيل الشكر لـ AICSعىل الثقة التي منحها مرة أخرى لهيئاتنا.
يهدف مرشوع  PACEإىل استثامر نتائج العمل يف منطقة بيت لحم وتوسيعها إىل مناطق الضفة
الغربية كافة .سيمكن املرشوع الجديد من تحديث برنامج تدريبي أكرث كثافة يتيح تبادال مع
التبية
تجربة ريجيو إمييليا يف  .0-6حيث سيتم مشاركة كافة الشخصيات البارزة يف كل من وزارة ّ
وال تّ عليم العايل الفلسطينية (قسم التعليم العام-رياض األطفال) ،الجامعة ،باإلضافة إىل جمهور
واسع من األط راف العاملة مع فئة مرحلة ما قبل املدرسة يف فلسطني ( 60روضة 30 ،صفا جديدا
من املدارس الحكومية ملرحلة ما قبل املدرسة ،و  15مدرسة خاصة).
سيتم تبني درجة الوعي وامللكية ( )ownershipكنقاط انطالق من طرف الرشكاء والفاعلني يف
القطاع الفلسطيني ،وكذلك الخربة املكتسبة من خالل التجارب والخ ربات ال تّ عليمية يف املدارس

ال رائدة يف بيت لحم.
التبية وال تّ عليم العايل الفلسطينية ،واملؤسسات ال تّ عليمية الخاصة،
يهدف  PACEاىل دعم وزارة ّ
من خالل تطبيق القانون الجديد لل تّ عليم العام ،والخطة االس رتاتيجية لقطاع ال تّ عليم لفرتة 2017-
 ،2022واالس رتاتيجية الوطنية لتنمية مرحلة ال طّفولة املبكرة  ،2017-2022وبشكل الخدمات
ال تّ عليمية لل طّفولة املبكرة.
انطالق اً من إرادة تأمني استم رارية بالتعاون مع  ،AEPICيهدف املرشوع الجديد إىل تحسني
الجودة ،وتسهيل االنخ راط ،واستدامة الخدمات التعليمية يف مرحلة ال طّفولة املبكرة يف فلسطني،
محفزين دامئا ال رشاكة بني القطاعني الحكومي والخاص.
من خالل هذا اإلج راء الجديد ،نهدف اىل املساهمة يف التوصل لـ SDG–4يف فلسطني ،داعمني إنشاء
نظام تعليمي ملرحلة ما قبل املدرسة مرتكزين عىل حقوق الطفل ،ونوعية التعليم ،وتدريب
املعلمني وإتاحة إمكانية االنخ راط للفئات الضّ عيفة.
الت زامنا يف خلق ال ّدهشة والتغيري ما زال مستم را.

راما ،العمر 5،8
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> قاموس املصطلحات
قاموس املصطلحات
نهج ريجيو إمييليا (صفحة )5
فلسفة تربويّة تقوم عىل صورة الطفل ،وبشكل عام ،عىل صورة إنسان ذو قدرات تنموية ،يتعلم
التبوي العاملي ،الذي يطبق يف مدارس ورياض
وينمو يف عالقته مع اآلخرين .يستند هذا املرشوع ّ
السامت
أطفال ريجيو إمييليا ،والذي يلهم العديد من املدارس يف جميع أنحاء العامل ،عىل بعض ّ
املم ّيزة :مشاركة األرس والعائالت ،العمل الجامعي لجميع املوظفني ،أهم ّية البيئة التّعليم ّية ،وجود
التبوي والتّعليمي.
معمل فني وشخص مسؤول عنه ،وجود مطبخ داخيل ،التّنسيق ّ
/http://www.reggiochildren.it/identita/reggio-approach
التوثيق (صفحة )15
التبوية والتّعليمية ،حيث أنه يعطي قيمة لطبيعة
ظريات
ن
ال
ة
ي
هيكل
من
يتجزأ
ال
يعترب التوثيق جزءا
ّ
ّ ّ
العمليات التّعليمية الذّاتية والجامعية لألطفال والبالغني الذين تم اختيارهم من خالل املراقبة،
التبوية التي تطبق
يوضحها ويجعل من املمكن تقييمها ،األمر الذي يجعلها ملكا جامعيا .التّجربة ّ
يف الحضانة ويف مدرسة الطّفولة يصبح لها معنى أسايس فقط إن متت إعادة قراءة الوثائق املصاغة
خالل العمل ،وإن أجريت عملية إعادة تركيبها ،إلكسابها معنى جديدا وإن تم تقييمها ،وتفسريها
انطالقاً من أكرث من منظور.
http://www.scuolenidi.re.it/Sezione.jsp?titolo=Progetto+0-6&idSezione=93
املعمل الفني ،مسؤول املعمل الفني (صفحة )15
منذ بداية ستين ّيات القرن املايض ،تم إدخال معامل ف ّنية ومسؤولني عنها يف مدارس الطفولة ببلديّة
ريجيو إمييليا ،ويعترب مسؤول املعمل الفني “معلّام” ذا كفاءات ف ّنية.
بهذه الطريقة أصبحت اللغات التّعبرييّة والشّ عريّة جزءا من العملية التي يتم هيكلة املعرفة من
يعب عن نفسه عرب “مئة لغة” والذي
خاللها .فيصبح هكذا املعمل مكانا للبحث ،لالخرتاع ،للتشاعرّ ،
عرب تع ّديه سن الطفولة يشمل أيضاً البالغني كبار السن.
/http://www.reggiochildren.it/attivita/atelier
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لوريس ماالجوتيس (صفحة )29
لوريس ماالجوتيس (كو ّريجيو  - 1920ريجيو إمييليا  ،)1994مؤسس فلسفة ريجيو الرتبويّة ،ساهم،
مبشاركة البلديّة والعديد من املسؤولني املحليني ،بتأسيس وبناء شبكة مدارس وحضانات الطفولة
التابعة لبلدية ريجيو إمييليا.
/http://www.reggiochildren.it/identita/loris-malaguzzi-bio
اللغات املئة (صفحة )58
الطفل ،كونه إنسانا ،لديه مئة لغة ،مئة طريقة للتفكري ،للتّعبري عن نفسه ،للفهم ،للقاء اآلخر عرب
فك ٍر يشبك وال يفرق أبعاد الخربة .اللغات املئة هي تعبري مجازي لقدرات األطفال املذهلة ،للعمليات
االدراك ّية واإلبداع ّية وملختلف األشكال التي تتجىل بها الحياة وتبنى بها املعرفة.
ميكن فهم اللغات املئة عىل أنها امكانيات تتحول وتتضاعف ،بالتعاون والتفاعل بني اللغات ،ما بني
األطفال ،وبني األطفال والكبار .مسؤولية الحضانة ومدارس الطفولة هي تنمية وتعزيز جميع اللغات
اللفظية ،ومنحهم كرامة متساوية.
http://www.scuolenidi.re.it/Sezione.jsp?titolo=Progetto+0-6&idSezione=93
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تقرير حول مهمة  Reggio Children، 18-27مايو 2015
إعداد إيلينا جياكوبيني وستيفانو شيغاريني
تقرير حول أول رحلة دراسية يف ريجيو إمييليا 18-31 ،أكتوبر 2015
إعداد إيلينا جياكوبيني ،ستيفانو شيغاريني وكالوديا تونيولو
مالحظات عملية أليام التبادل الثالث يف مدارس الطفولة الحكومية والخاصة يف محافظة بيت لحم،
 25يناير-1فرباير 2016
إعداد إيلينا جياكوبيني وماتّيو بيني
تقرير حول ثاين رحلة دراسية للوفد الفلسطيني يف ريجيو إمييليا،
 17-28أكتوبر 2016
إعداد إيلينا جياكوبيني ،ستيفانو شيغاريني وكالوديا تونيولو
مرشوع AEPIC
نشاطات دراسة حوار تربوي بني الخربة التعليمية يف ريجيو إمييليا ورياض األطفال الفلسطينية.
سيمينارات وطنية يف الضفة الغربية 18-25 ،نوفمرب 2016
إعداد إيلينا جياكوبيني ،ستيفانو شيغاريني وكالوديا تونيولو
دراسات حول الخربات التعليمية للمدارس التجريبية(الرائدة) 10-17 ،مارس 2017
إعداد إيلينا جياكوبيني ،مات ّيو بيني وكالوديا تونيولو
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Fostering relationships between adults and children in everyday
life: mothers and children play "musical chairs" in the courtyard of
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تعزيز العالقات بني الكبار واألطفال يف الحياة اليومية:
أمهات وأطفال يلعبون لعبة «الكرايس املوسيقيه» يف ساحة روضة مدرسة فلسطينية

