كله معلّق في الروضة!
نتخلص من األركان ،ونتجاوز الجدران
بقلم :دكتور استر بروكس

طور لدى األطفال ،والتأثيرات المتبا َدلة بين
يتناول ال ّتوجُّ ه ال ّتكامُلي جميع نواحي ال ّت ُّ
تطور شخصيّاتهم ،وبين عناصر البيئة المُحي َطة بهم.
جميع مجاالت ُّ
يتعلَّ ُم األطفا ُل من خالل أجسامهم وحواسّهم ،ويحصلون على المعلومات من البيئة
ذوق ،واإلبصار،
المحيطة بهم بواسطة هذه الحواسّ  ،مثل :اللَّمس ،السّماع ،الش ّم ،ال َّت ُّ
بينما يحص ُل البالغون على  90%من معلوماتهم بواسطة حاسّة البصر .وهكذا وقع
خل ٌل في تشكيل البيئة ال ّتربويَّة في الرّوضة بال ّتشديد على المُثيرات البصريَّة،
وإهمال المثيرات األخرى ،لذلك من المه ّم أن ُنلبّي احتياجات األطفال في الرّوضة
التي تختلفُ كثيراً عن احتياجات البالغين.
لقد شاعت تغطي ُة جُدران الرّوضات بالس ّجاد ،من األرض وح ّتى السّقف .والسّبب
في ذلك هو أنَّ المربِّيات اعتقدن أنّ نقل المعلومات لألطفال يت ّم من خالل المضامين
تحولت هذه الجُدران
المعروضة على جدران ولوحات الرَّ وضة .من جهة أخرى َّ
إلى "جُدران فعّالة" إذ استخدم األطفال هذه الجدران كي يلعبوا ألعابًا تعليميَّة ،أو
قاموا بتنفيذ بعض المها ّم المعلَّقة على الحائط.
أوجدت مدرسة ردجيو إميليا مصطلح "البيئة ُمر ِّبية ثالثة" الذي يُش ِّد ُد على أهميَّة
ال ّدور الذي يلعب ُه تشكيل الرّوضة في السِّياق ّ
الثقافيّ واالجتماعيّ  .في مقدور البيئة
ّ
والطاقم ،واألهالي،
ال ّتربويَّة المصمَّمة بعناية أن ُتساهم في تعليم أطفال الرّوضة،
والمجتمع القريب ،في عمليَّة تعلُّم طويلة ومتواصِ لة .إنّ منطلَقات هذه المدرسة تقوم
على ّ
مكان جميل ،يُو ِّف ُر التح ّديا ٍ
ت والمُح ِّفزات،
حق األطفال في العيش والتعلُّم في
ٍ
والمُت َعة ،ويقع على عاتق المربِّيات ال ّتفكير في كيفيَّة تصميم البيئة ،وما تحتوي
عليه.

تؤ ّدي تغطي ُة الجُدران بال ّس ّجاد إلى عد ٍد من المشاكل:
 .1يزي ُد من قتامة فضاء الرَّ وضة بحيث ي ّ
ُغطي على ألوان األغراض المُعلَّقة
عليه.
 .2يتطلَّب إضاءة الرّوضة بضوء صناعيّ تق ّل جودته عن الضّوء ّ
الطبيعيّ .
 .3يؤ ّدي إلى ال ُّشعور بتقلُّص الحيِّز ،ويصحبُ ذلك ُ
شعو ٌر بالضّيق واالختِناق.
ً
ُ
يخلق تناقُ ً
صارخا بين لون األرض ّية وبين لون السّقف ،ممّا يزيد من
ضا
.4
الحساسيَّة لل َّتنافُر ،ويُعرقِل استيعاب الموا ّد المعروضة عليهما.
 .5يُح ِّفز على تعليق ُك ّل ما يكون في متناول اليد ،دون مراعاة لل ّناحية الجماليَّة
أو الموضوعيَّة.
 .6يوحي بعدم ِّ
الثقة في مقدرة األطفال على العمل في بيئة عاد َّية دون إلحاق
الضَّرر بالممتلكات.

عندما ُن ِّ
خطط كيف ُنصمِّم حيطان الرّوضة ينبغي علينا ال ّتطرُّ ق إلى ال ِّنقاط ال ّتال َية:
 .1لماذا ُنعلِّق هذه األشياء (ما الهدف منها)؟
 .2ما هي وظيفة اللَّوح في الرّوضة؟
 .3لمن تتوجّه المعروضات التي على اللَّوح؟ لألطفال؟ لطاقم الرّوضة؟
للعائالت؟ للمف ِّتشات؟
 .4هل من الضّروريّ وجود "لوح مضامين" في الرّوضة؟
 .5أيّ األلواح ُتناسِ بُ ال ّروضة/البُستان؟
وتيرة ينبغي تغيير ما هو معلَّق على اللَّوح؟
 .6في أيّ
َ
ضل استخدامها في بناء اللَّوح؟
 .7ما هي الموا ّد التي من ال ُم َف َ
ّ
الطريقة المُفضَّلة لعرض أعمال
 .8ما هو االرتفاع المناسب لل ّتعليق؟ ما
األطفال؟
 .9هل من المُحبَّذ تعليق أعمال جميع أطفال الرّوضة في نفس الوقت؟ وهل نقوم
بال ّتعليق بمساعدة األطفال؟
كيف يُمكن لل ّتوثيق المعلَّق على اللّوح أن يُساهم في عمليَّة ال َّتعلُّم؟
.00
َ
كيف نتيح ألطفال ال ّروضة أن يُساهموا في جزء من تخطيط ،وتصميم
الحيطان واللَّوح؟
هل يُمكن أن نتعرَّ ف على أطفال الرّوضة من خالل أعمالهم المعلَّقة
.00
على الجُدران؟
هل تعكس الجُدران بما تحتويه طبيعة عائالت أطفال الرّوضة؟
.12

ما هي أفضل طريقة الستخدام األلوان على اللّوحات والجدران؟
.13
طور وال ّتعلُّم بواسطة استخدام
.14
كيف يُمكن خلق فُ َرص لألطفال لل َّت ُّ
اللّوحات والجُدران في الرّوضة؟

الروضة؟
إ ًذا ماذا ُنعلِّق على ُجدران َّ
من أجل تحسين تخطيط تصميم جدران الرَّ وضة ،وتقليص كميَّة المح ِّفزات البصريَّة
فأ َّننا نق َت ِر ُح عد ًدا من المبادئ الموجِّ هة في تصميم جدران الرَّ وضة:
الروضة؟
مبادئ تصميم ال ُجدران واللّوحات في ّ
يعكس ال ّتصمي ُم ال ّتوجُّ ه ال ّتربويّ للمربِّية ("رُؤ َيتي ال ّتربويَّة").
 ينبغي أن
َ
 من المُه ّم مالءمة تصميم الجُدران واللَّوحات مع المرحلة العُمريَّة ِّ
للطفل.
 من المحبَّذ إبقاء بعض الفراغ (أي استخدام  % 30من مساحة الجدران
واإلبقاء على الفراغ الذي تكون له دالالت معيَّنة).
 من المفضَّل ال ّتقليل من المح ِّفزات المعلَّقة على جُدران الرّوضة (والسّقف
أي ً
ضا).
ّ
والطاقم في تخطيط وتنفيذ ال َّتصميم.
 ينبغي إشراك أطفال الرّوضة،
 من المحبَّذ إشراك األهالي في عمليَّة تغيير تصميم الرَّ وضة.

ما هي األشياء التي من المح َّبذ عرضها على ال ُجدران واأللواح في
الروضة؟
َّ
 لوحات ذات إطار تكون خلفيّتها فاتحة اللَّون.
 جداول مواعيد ،رزنامات.
 لوحات وأعمال ف ِّنيَّة.
 أعمال األطفال بـ"مئة لُغة" (مصطلح اس َتحْ دَ َث ْت ُه مدرسة ردجيو إميلية في
إيطاليا والمقصود به جميع صُور وأشكال ال َّتعبير التي يستخدمها األطفال في
الرَّ وضة.
 ص َُور أطفال الرَّ وضة أثناء الفعاليَّة ،صُور طاقم الرَّ وضة وعائالت األطفال.
 أعمال ف ِّنيَّة ألهالي األطفال.

 مرايا.
 ستائر شفّافة ،حواجز ش ّفافة.
 أصُص ونباتات.

ما الذي يجب االمتناع عن ُه أو ال َّتخلُّص ِم ْن ُه؟
 السّجاجيد القاتمة المعلَّقة على الجُدران واأللواح.
 الموا ّد المضرَّ ة بالبيئة ،مثل :بوليجال ،ميبل ،ال َب َرق ،األوراق ال ُم َذهّبة،
وغيرها.
صقات ال ِّتجاريَّة ،صُور شخصيّات من األفالم المتحرِّ كة ُتش ِّكل عالمات
 المُل َ
تجاريَّة.
صقات ُمعلَّقة مباشرة على الجُدران الخارجيَّة للرّوضة.
 رُسومات و ُم ْل َ
 ال َّتعليق على ال َّنوافذ واألبواب.
 هدايا ال نريدها ،وقبلناها من باب األدب ،والمجاملَة.

