مث ُل القدسُ نموذ ًجا للتع ُّد ِديَّة الحضاريَّة ،والدّينية َّ
ُت ِّ
والثقافية ،فقد تعاقبت عليها
حضارات لم تشهدها غيرها من المدن ،أضف إلى هذا أنَّ هذه المدينة تض ُّم بين
جنباتها العديد من المقدّ سات الدّينيَّة فهي تض ّم أولى القبلتين وثالث الحرمين ال َّشريفين
أال وهو المسجد األقصى أحد المساجد الثالثة التي ُتشد إليها الرِّ حال ،كما يوجد فيها
مسجد عمر بن الخطاب وقبّة الصخرة وحائط البُراق ،وكنيسة القيامة وكنيسة العذراء
وعشرات الكنائس واألديرة والمساجد والمدارس وال َّتكايا وال َّزوايا واألبنية ال ّتاريخيَّة،
التي يُش ِّكل ُك ّل واح ٍد منها مَعلَمًا تاريخ ًّيا قائمًا بذاته.
ً
فرصة لل َّتع ُّرف على ال ُّرموز وال َّشعائر الدّينية
يتيح نشاط األطفال حول مدينة القدس
الخاصَّة بالدّيانات السَّ ماويَّة الثالث من منطلق احترام عقائد الفرد والجماعة على
ي لمدينة القدس القديمة بأزقّتها وقبابها وأسواقها
اختالفها ،كما يُتيح ال َّتنوُّ ع المعمار ّ
المتنوعة فُرصً ا غنيَّة لل َّتعلّم ال ّنشط والممتع.
ِّ
التي تضجّ بالحركة والمثيرات الحسّية
إنّ ال َّتخطيط للعمل على موضوع "القدس"  ،كالعمل على ك ّل موضوع تعليم ّي آخر ،ال
بدَّ وأن يرتكز على تجربة حسّية عايشها األطفالُ ،وعلى أحداث أسريَّة خاصَّة،
وأحداث اجتماعيَّة عامَّة ،من أجل إكساب األطفال المهارات التفاعليَّة ،وال َّتعاون،
ومهارات حل ّ المشكالت وا ِّتخاذ القرارات ،فاألطفال يتعلَّمون ما يعيشونه من تجارب
وما يكتسبونه من خبرات حقيقيَّة في الحياة ،إ ّنهم يبحثون بحسّ هم الفضولي عمّا
يحتاجونه من معرفة ،وما عليكنَّ إال ّ أن تمهِّدن ال ُّسبُل أمامهم وترشدنهم إلى ُّ
الطرُق
والوسائل التي يتعلّمون فيها عن أنفسهم ،وعن العالم من حولهم ،فقد ترونهم يلمسون
ويتذوقون ويشمّون وينظرون ويسمعون محاولة منهم أن يتعلَّموا ،فاستثارة حوا ّسهم
ّ
والعمل على تنميتها من األمور الهامَّة التي تساعدهم في إجراء تصنيفات ،ومقارنات،
واكتساب مهارات ،وتنمية قُدرات وبناء مفاهيم .كل هذه األمور تجتمع في ال َّتعليم
وال َّتعلُّم عن "القدس".
عزيزاتي المربِّيات...
ال بُدّ للموادّ المساعدة التي تخترنها للعمل حول موضوع "القُدس" أن تعكس
صور والكتب والقصص واألغاني وال ُّدمى
خصائص مدينة القدس ،إذ ينبغي اختيار ال ُّ
والمالبس واألدوات التي تتعلَّق بطيف الثقافات واألديان الموجودة في القدس ،وهي
متوفِّرة في بيوت األطفال .يش ّكل األهل مصدرًا من المصادر المُهمَّة للعمل على
مشروع القدس ،وينبغي علي ُكنّ إشراكهم في أنشطة الروضة ،واالستعانة بهم من أجل
جمع القصص ،واألغاني ،واأللعاب ،والرَّقصات ،والمأكوالت ،واألعراف
والمناسبات التي تتعلَّق بثقافتهم.
نتم ّنى ل ُكنَّ عمال ً ممت ًعا.
فاطمة أبوأحمد قاسم
مفتشة مركزة للتعليم ما قبل االبتدائي العربي

