عن الوحي ،والبيئة ورياض األطفال والعالقة فيما بينها
بقلم :دكتور استر بروكس

باإلضافة إلى ال َّتغييرات التي نشهدها في محيطنا الثقافي والتكنولوجي بتنا نشهد أي ً
ضا تغييرات كبيرة في
رياض األطفال في إسرائيل ،ومع هذا قد نجد نفس َّ
الزوايا واأللعاب وال ُّدمى واألجهزة والمواد إلخ ،بل
نفس الحيطان واأللواح التي أضي َفت إليها بشكل تدريجي أغراض مختلفة من أجل تحفيز األطفال من
ال َّناحية البصريَّة.
يمكنُ القول –بشكل مجازي -إنَّ جُدران الرَّ وضة أصبحت بمثابة جدار عازل يُحافظ على أطفال الرَّ وضة
ِّ
من ال َّتأثيرات الخارجيَّة َّ
المؤثرات الخارجيَّة يُعرقل في
الثقافية منها واالجتماعيَّة .إنَّ إغالق الرَّ وضة أمام
كثير من األحيان صلة الرَّ وضة بالمحيط االجتماعي والثقافي ،ويعزل األطفال عن هذا المحيط.
طوري ال َّتكامُلي الذي يتعامل
إنَّ السَّعي إلى االنفتاح على البيئة الثقافيَّة واالجتماعيَّة هو أساس ال َّتوجُّ ه ال َّت ُّ
مع جميع مجاالت ال َّتطور لدى األطفال ،ومن جُملَة ذلك العالقات المتبادلة متع ِّددة اال ِّتجاهات بين مكوِّ نات
تطور الطفل في الرَّ وضة
ُّ
شخصيَّاتهم وبين مكوِّ نات البيئة التي يعيشون فيها .حسب هذا ال َّتوجُّ ه فإنَّ
يخضع لتأثيرات مُتع ِّددة ومُتبادلة ،ومن جملتها المميِّزات الفرديَّة ِّ
للطفل ،ومُميِّزات عائلته ،ومميِّزات
اإلطار االجتماعي ،والمجتمع القريب الذي يعيش فيه الطفل ،والبيئة االقتصاديَّة واالجتماعيَّة التي نشأ
فيها.
حسب ال َّتوجُّ ه البيئي فإنَّ ال َّتعلُّم والمعرفة اإلنسانيَّة ينمُوان في سياقات اجتماعيَّة ،وثقافيَّة وما ِّديَّة ،وكذلك
من خالل ال َّتعاوُ ن بين أشخاص ذوي خلفيات مختلفة ،أو بين ال ُخبراء وأصحاب وُ ُجهات نظر مختلفة ،إنَّ
المعلومات التي يكتسبها ِّ
الطفل ُم َّ
وزعة بين هؤالء ال ُّشركاء ،وليس باإلمكان الفصل بين األشخاص
والمصطلحات ،وبين األوعية الثقاف َّية وال ُمن َتجات َّ
الثقافية.

إنَّ ال َّتفاعل ال َّتعلُّمي مع األطفال يجب أن يقوم على االعتراف بأهم َّية المعلومات التي يجلبها األطفال معهم
إلى الرَّ وضة ،وعلى استخدام الرَّ صيد َّ
الثقافي للمجتمعات التي يعيش فيها األطفالُ ،وعلى ضرورة
ال َّتعاوُ ن مع األشخاص المهمين في حياة األطفال ،ونقصد بهم :األهالي ،وشخصيات أخرى لها تأثير كبير
على األطفال.
إن مصطلح أسموزا الذي أوجدته مدرسة ردجيو إميليا في إيطاليا يمكن أن يكون بمثابة رمز مناسب لفهم
أهم َّية العالقات المتبادلة بين الرَّ وضة وبين المحيط الخارجي لها وبالعكس ،ك ُّل ذلك في سبيل خلق مناخ
صورة صادقة عن المجتمع الذي يعيش فيه ِّ
الطفل.
تربوي يكون
َ
تطور
بمقدور هذه العالقات المتبادلة ،وال َّتواصل مع المجتمع المحيط أن ُيثري ،و ُيساهم بشكل كبير في ُّ
وتعلُّم األطفال في الرَّ وضة.
من ال ُمهم ً
جدا أن يتم َّتع أطفال الرَّ وضة بجمال َّية الرَّ وضة أو البستان ،باإلضافة إلى تخطيط بيئة تربو َّية
تشجِّ ع على اللَّعب ،وال َّتجارب وال َّتعلُّم ،و ُتلبي احتياجات ال َّتعلُّم وال ُّنمو لدى األطفال ،ولذلك من ال ُمهم أن
صبَّ العناي ُة ليس ما ُيق َّدم لألطفال فقط ،بل كيف ُيق َّد ُم لألطفال.
َتن َ
إنَّ الجمال َّية التي تثي ُر خيا َل ِّ
الطفل ،و ُتشجِّ عه على اللَّعب وال َّتجريب ،والبحث ،وال َّتفكير ،لها دور كبير في
الرَّ وضة ،ومن جملة هذه األَشياء الجمال َّية في الرَّ وضة :ال ِّنظام ،وال َّتنا ُغم ،واألشكال المختلفة
ضوء ،واللَّون ،والظل ،إلخ.
وال َّشخص َّيات ،وال َّ
عرض األلعاب واألدوات والمواد بشكل ُيح ِّف ُز األطفال ،ويثي ُر لديهم الرَّ غبة في اللَّعب،
من ال ُمهم أن ُت َ
فاأللعاب يجب أن ُتق َّدم وكأ َّنها هدايا ،وقد أظ َه َرت مدرسة ردجيو إميليا أهم َّية تنظيم بيئة الرَّ وضة بحيث
تتيح فر ً
صا عديدة لل َّتعلُّم ،و ُتثي ُر خيال األطفال ،ورغبتهم في ال َّتجريب ،وال ُحصول على الفرحة وبهجة
االكتشاف واإلبداع ،لعلَّه من الجدير في هذا ال ِّسياق أن نذكر جملة زيغموند فرويد الذي قال" :عندما ال
يأتي الوح ُي إلي فإ َّنني أنهض وألتقي به في منتصف الطريق" ،أي :أ َّنه يجب أن نسعى للبحث عن الخيال
واإلبداع والوحي ،وهذا هو ما يحصل عندما ُن َن ِّسق الرَّ وضة بشكل جميل.
طور مهاراتهم ،و ُتساعدهم في
ُتو ِّف ُر البيئة ال َّتربوية الج ِّيدة لألطفال ُمح ِّفزات غن َّية ،و ُتو ِّسع معارفهم ،و ُت ِّ
ال َّتعلُّم عن وجودهم ،كما تم ِّكنهم من ضبط أنفسهم ،ومن المهم أن تتو َّفر في الرَّ وضة مح ِّفزات تشجِّ ع
األطفال على البحث وال َّتجريب واللَّعب وال َّتفاعل فيما بينهم.
تشمل البيئة ال َّتربو َّية في الرَّ وضة الفضاءات المختلفة ،وساحات اللَّعب اليوم َّية ،تلك التي داخل الرَّ وضة أو
خارجها .يجب على هذه الفضاءات أن تكون مكشوفة ألشعة ال َّشمس ،وتسمح بمرور الهواء ال َّنقي،
باإلضافة الى تو ُّفر ال َّنظافة فيها .من ال ُمهم أن يكون األثاث واألغراض الموجودة في الروضة جميلة،
وتتيح وصول األطفال إليها بسهولة بحيث تناسب مبناهم الجسدي ،وقدراتهم الحرك َّية ،كما يجب أن تضمن
سالمتهم.

إنَّ تنظيم البيئة ال َّتربو َّية في الرَّ وضة جزء من َّ
خطة العمل التي تبنيها ُمر ِّبية الرَّ وضة والطاقم ،وتنظيم
البيئة هو أحد األسس المركز َّية في خلق مناخ تربوي سليم في الرَّ وضة ،إلى جانب ضمان تفاعل نوعي
بين جميع المشاركين في العمل َّية ال َّتربو َّية ،مع األخذ بعين االعتبار األبعاد ال ُّشعور َّية واالجتماع َّية
والقيم َّية ،ودورها في العمل َّية ال َّتربوية .من المهم تصميم الرَّ وضة بحيث تح ِّفز األطفال ،وتثير لديهم
الرَّ غبة في البحث واكتشاف البيئة ،ومع ذلك من المه ِّم توفير بيئة هادئة أي ً
ضا غير حافلة بالمثيرات
الح ِّس َّية.
ينبغي أن تكون األلعاب واألغراض الموجودة في الرَّ وضة مناسبة لمرحلة ُنضوج ِّ
الطفل وحجمه ،وأن
تضمن سالمته ،وأن تكون متاحة لجميع أطفال الروضة حتى لذوي اإلعاقات أي ً
ضا.
يمكن أن نطلب من األطفال أن يحضروا األغراض واأللعاب إلى المكان الذي يريدونه ،لك َّنه ينبغي عليهم
مع نهاية النشاط أَن يتعلَّموا إعادة األغراض واأللعاب الى أماكنها التي كانت فيها ،بشكل مستقل ودون
مساعدة من المر ِّبية ،ومن المحبِّذ أن يعرف األطفال أماكن تخزين هذه األغراض ،بحيث تكون معروفة
لجميع األطفال كي يتم َّكنوا من أخذها وإعادتها بعد تمام ال َّنشاط.
من ال ُمهم إشراك األهالي في عمل َّية بناء معرفة الطفل وتربيته ،وتصميم البيئة ال َّتعليم َّية في الرَّ وضة ،إنَّ
أحد األهداف الرئيس َّية للرَّ وضة هو خلق عالقات اجتماعية نوع َّية متبادلة بين األطفال وبين بعضهم
البعض ،وبين األطفال وبين طاقم الرَّ وضة ،وبين األهالي وطاقم الرَّ وضة.
يمكن تطوير األهداف بواسطة تخطيط مناطق لعب تعاوُ ني ،أو فعاليات أخرى مع أغراض ل ِّينة و ُمه ِّدئة،
ُتشجِّ ع األطفال على أن يكونوا م ًعا ،ويشعروا وكأ َّنهم في بيوتهم ،من ال ُمهم تزويد أماكن أو أركان اللَّعب
في الرَّ وضة بأغراض حقيق َّية ،أغراض لعب من البيت ،أو أغراض من البيئة الطبيعيَّة لألطفال.

مبادىء في تخطيط وتصميم البيئة التَّربويَّة في الرَّوضة
يتوجَّ بُ على البيئة ال َّتربو َّية في الرَّ وضة أن:
 تتيح لألطفال ممارسة أنشطة ،وتنفيذ فعاليات وتجارب في البيئة بدون وساطة.
 تشجِّ ع ال َّتفاعل ال َّنوعي بينهم وبين البالغين من جهة ،وبينهم وبين بق َّية أطفال الرَّ وضة من جهة
أخرى.
ُ تح ِّفز األطفال على اللَّعب بمختلف أنواعه.
 تتيح ممارسة أنشطة في المواضيع التي تهم األطفال ،وممارسة أنشطة ُيحبونها.
 تتيح لألطفال حرِّ َّية االختيار ،وال َّتعبير عن ميولهم الفرد َّية.
 تتيح تح ِّديات وتجارب ونجاحات.
 تشجِّ ع ال َّتجريب والبحث.
ُّ
والطمأنينة وال ُّشعور باألمان.
 تو ِّفر لهم ال ُّشعور بالراحة

ما الذي يالئم تخطيط وتصميم بيئة تربو َّية في رياض األطفال؟
من المهم في تخطيط البيئة ال َّتربو َّية في الرَّ وضة أن نأخذ بعين االعتبار ال ِّنقاط ال َّتالية:
 المبنى والمعطيات الهندس َّية األساس َّية للرَّ وضة من حيث سالمة األطفال ،وال َّنظافة ،واالضاءة
وال َّتهوئة ،سواء داخل الروضة أو خارجها.
 دمج أغراض بيت َّية تو ِّفر شعورً ا لطي ًفا ومقدارً ا من الحميم َّية.
 توفير مناطق لل َّنظافة ال َّشخص َّية ،والفعاليات الرُّ وتين َّية.
 أن تالئم األغراض واألثاث وأماكن ال َّتخزين المرحلة العُمريَّة ألطفال الرَّ وضة ،وتخصيص زوايا
وأركان ومراكز ومناطق أنشطة ولعب مح َّددة في حيِّز الرَّ وضة ،وفي الساحة بما يتناسب ونضج
الطفل.
 توزيع أغراض وحاجيات من ثقافة عائلة الطفل ،من أجل تشجيع االنتماء لدى أطفال الرَّ وضة.
صديقات ،أماكن يستطيعون فيها أن ينفردوا فيها
 بيئات يستطيع األطفال اللَّعب فيها مع األصدقاء وال َّ
وحدهم.
 مواد وأغراض مختلفة تتيح لألطفال ال َّتجريب ،واللَّعب وال َّتعلُّم ،مثل :مواد من الطبيعة ،مواد
مفتوحة ،مواد للبحث واإلبداع ،ومواد ت َّم تدويرها.
 عدد من األدوات واألجهزة من أجل تطوير مهارات األطفال في البحث ،ومن أجل خلق صلة
وتواصل بين األطفال وبين بيئتهم.
كونات البيئة ال َّتربو َّية ،بحيث يمكن إجراء
 يجب أن تكون هناك ليونة في تصميم واستخدام ُم ِّ
تغييرات ومالءمتها الحتياجات األطفال التي قد تنشأ ُمستقبالً.
 شفافية تتيح للمر ِّبية ولطاقم الروضة أن يروا ماذا يجري في محيط الرَّ وضة الخارجي ،وأن يوحي
ذلك بوجودهم ،ومتابعتهم لما يدو ُر في الرَّ وضة ،مما يمن ُح األطفا َل شعورً ا باألمان.

