الباجنة
اللقاء السادس :معلمات رياض األطفال يف مخيم برج ر

ه أهمية تعليم تاري خ وجغرافية فلسطي والمواضيع الوطنية لألطفال بشكل عام؟
المنسق :ما ي

ر
المفبض أن يدرس
اقج من روضة المحبة التابعة لجمعية المرأة الخبية :أهمية تاري خ فلسطي بالنسبة لألطفال من
مبا بر ر ي
ئ
ينىس
وك ل تنىس القضية الفلسطينية يجب أن
دائمآ؛ ويجب تعليمه بشكل مبسط إليصال المعلومة أرسع ألنهم أطفال ي
الفلسطين اقله أن يعرفوا من اي مدينة هم ،لماذا خرجنا من فلسطي ومن هو المحتل.
أولدنا عىل التاري خ
ي
ينبغ للطفل معرفة المدينة او
أرساء أبو صيام من مؤسسة بيت أطفال الصمود :منهجنا يبدأ من رياض األطفال .يف البداية ي
ر
ر
الن تعىط داخل الروضة
وطن لديه من خالل
الن
ي
األغان ي
ينتم اليها يف فلسطي .طبعا نساعد يف تعزيز النتماء ال ي
ي
القرية ي
ر
الن نشارك فيها
او ر
عب األنشطة المتداخلة يف الروضة عن تاري خ فلسطي من خالل القصص او الفيديوهات والنشاطات ي
وتقام داخل المخيم .طبعا هذه األمور تلعب دورا يف عملية تعزيز معرفة فلسطي والنتماء اىل الوطن يف نفوس األطفال.
الشون من روضة الهدى :مهم جدا أن يتعلم الطفل تاري خ فلسطي .فكثبا ما يسأل الطفل لما يعيش يف لبنان بما
عىل
ي
امب ي
فلسطين ومن فلسطي؟ نحن هنا نقوم بإعطاء المواد بشكل مبسط عن الحتالل وبتعريف األطفال عىل المناسبات
أنه
ي
عب القصص والفيديوهات.
الوطنية وما حدث يف ذلك اليوم ر
ه غرز مفهوم الوطن يف أذهان األطفال وتنمية النتماء
سمبة ياسي من روضة أبناء القسام :أهمية تاري خ فلسطي ي
طن.
الو ي
ه معا ين فلسطي ولما
حاتمة
لوبان من روضة فلسطي :نحن نحاول أن نشح ر
ي
عب األناشيد لألطفال عن فلسطي وما ي
تهجر شعبها عام  1948ومن هو المحتل واألسباب الكامنة وراء المقاومة ضد الرسائيليي؛ نزرع حب الوطن يف قلب
اىل ان يعود اىل فلسطي وهو عىل
الطفل ويستمر إعطاءه هذه المعلومات اىل أن ر
يكب ويفهم أسباب وجوده خارج وطنه ي
يوم نستطيع أن نعلم تاري خ فلسطي لألولد الفلسطينيي.
معرفة بها .ونحن من خالل هذا التعليم ولو بشكل ي
كنفان :يجب ان يكون الوطن ،كل فلسطي ،يف التعليم عىل مدار السنة بطرق سهلة
كفاح شحادة من روضة غسان
ي
ومبسطة :ما سبب تواجد الفلسطينيي هنا .باإلضافة اىل ذكرى ولدة غسان وذكرى استشهاده؛ فغسان كاتب وأديب
فلسطين ونحن أضفنا أعمال غسان اىل برنامجنا .كما نعمل عىل إعطاء رسوحات حول اللوحات ر
الفلسطين
والباث
ي
ي
الفلسطين يف برنامجنا.
الطعام
وأصناف
ي
ا
تمام عبد اللطيف من مركز مجدو و الجليل :أول نؤكد للطفل عىل الهوية الفلسطينية وقضية اللجوء إذ أنه يسكن يف
المخيم ،الهدف األ ربكب أن نفهم األولد ليعوا القضية وأن هناك محتل أخذ أرضكم ووطنكم .نحن بد اء من اسم مركز الجليل

ر
الن
نعلم األطفال ما هو الجليل .من هنا ننطلق ،باإلضافة اىل زراعة حب الوطن من خالل الدبكة والمسابقات الوطنية ي
تعرف عن جغرافية وتاري خ فلسطي .لدينا أيضا فريق كرة قدم الجليل.
فاتن الخطيب من روضة أزرق زهر :نقوم بزراعة الثقة بالنفس عند األطفال من كل الجوانب ،الجتماعية والنفسية أيضا.
نعمل عىل زراعة حب الوطن داخلهم والتعريف عنه بالرغم من صغر عمرهم ولكن بشكل يناسب الفئة العمرية
المستهدفة؛ ويتم تعليمه بشكل مكثف عىل مدار السنة يف جميع المناسبات الوطنية كذكرى النكبة ويوم األرض وذكرى
ر
الن تقام وتعليم األطفال ما هو سبب العتصام وأن الهدف منه ليس فقط
استشهاد الرئيس والمشاركة يف العتصامات ي
الهتاف يف الشارع .نعمل عىل مدار السنة لتعليم تاري خ فلسطي وزراعة حب الوطن.
ا
لك ي يغ األطفال
الوطن
الفلسطين والنشيد
الوطن
معلمة من جمعية األخوة :أول يبدأ يومنا يف الصباح بالنشيد
ي
اللبنان ي
ي
ي
ي
الفلسطين والتعريف عىل
وجودنا داخل لبنان .ثانيا نساهم يف إحياء المناسبات والعمل عىل الرقصات وإحياء الفلكلور
ي
ر
الن تشارك بها روضتنا ونعرفهم من
العلم
لفلسطين وكيفية رسمه ،وذلك بإدخاله يف النشاطات ،باإلضافة اىل المظاهرات ي
ي
خاللها عىل المناسبة.
ا
األساس هو أل تنىس قضيتنا ،تاري خ فلسطي يجب أن يتوفر عند كل طفل ومنذ نعومة أظافره.
من الحضور :أول الهدف
ي
لدينا قضية مهمة جدا فهناك من يحاول بكل الطرق طمس هويتنا ويحاول أن يشطب تاريخنا فنحن سابقا كان لدينا كتاب
تاري خ وجغرافية فلسطي يف األونروا واآلن تم إلغائه .يهمنا كثبا يف حي يرى الطفل الخريطة والعلم ان يعلم أنه لفلسطي.
غان والرسوم فلسطينية .ويجب
أعلم أن كل الروضات تدرس الوطن وتعمل عىل أساسه ،وعلينا أن نختار عددا كببا من ال ي
نعىط أطفالنا بما أننا أصحاب قضية ،الثقة واألمان والقدرة عىل اتخاذ القرارات .هذه األمور تنمو مع األطفال يف الصغر
أن
ي
ر
الن اصبحت مفقودة يف هذا
يك يستطيعوا التعبب عنها يف ر
الكب .خارج عن الروضة ،لدينا األنشطة والعديد من األمور ي
الجيل بسبب التكنولوجيا .الذي جرى يف القدس أعىط دافعا للناس من جديد وأعاد إحياء الوطن ،فكنت سعيدة جدا
ر
عب الغناء مثل وإحياء
عند سماع أنشودة
أبنن .يجب أن نحرص عىل أن ندفع أبنائنا للعمل يف األنشطة ر
موطن عىل هاتف ي
ي
ر
الباث ،نحن ل نريد أن يغيب تراثنا وهويتنا.
من الحضور :يجب أن نعرف أطفالنا عىل فلسطي الحلوة وليس عىل فلسطي الدم والشهداء بشكل دائم.
األبكب ممكن تعليمه ولكن ألطفال الروضات نعلمهم فلسطي
من الحضور :مفهوم الشهداء والستشهاد للفئات العمرية ر
الهوية والحب وفلسطي الحلوة الخضاء.
من الحضور :هناك أغان تعلم األطفال الحب والنتماء اىل فلسطي وهم لم يروا وطنهم ،فمن خالل تعليم األطفال عن
األغان الوطنية وليس من خالل تدريس
عب
ننم الخيال عندهم وذلك ر
ي
فلسطي وهم لم يروها من قبل ،نستطيع أن ي
عب القصص ،كما انه لدينا أفالما عن شخصيات فلسطينية كان لها أثرها يف تاري خ فلسطي
تاري خ طويل وجغرافيا بل ر
يشاهدها األطفال ويخلق عندهم روح الثورة وتجعلهم ينتفضون عىل هذا الواقع الذي يعيشوه.
ر
ر
ر
وه أنشطة
الن يعمل عليها الجميع ي
من الحضور :عمل جميل مشبك بي كل الروضات وهو ما يسم بالمجموعة الببوية ي
أساس يعزز حب المشاركة والنتماء اىل الوطن ،بالمناسبة
الفلسطين وغبها؛ هذا أمر
موثقة تقام يوم النكبة ويوم الطفل
ي
ي

واللبنان .هذا الوطن لنا ونعلم السوري أن له وطنا أيضا فبذلك
الفلسطين والسوري
الحاىل اآلن ينطبق عىل
هذا الوضع
ي
ي
ي
ندرس النتماء ألطفالنا وبذات الوقت للخرين ونعلمهم حب األوطان.
تعن بشكل مبارس فلسطي او لبنان او سوريا ولكن نمرر الرسائل الوطنية عن القضية بطريقة
من الحضور :نختار أغان ل ي
مبطنة.
بالتاىل يجب تعريف
من الحضور :يتم ذكر فلسطي الخضاء والسالم ولكن هناك احتالل لألرض يقتل ويعتقل األطفال و ي
اطفالنا عىل من هو قاتل "محمد الدرة وفارس عودة".
من الحضور :حفيدي عمره  4سنوات عندما يرى صورة ترامب يقول "هادا أخدلنا القدس" بالرغم من وجوده يف روضة
ولكن أعلمه يف المبل أن ترامب يريد أن يهدي القدس إلرسائيل فأصبح ي يغ هذا الفعل.
لبنانية،
ي

ر
ر
ر
الن
ه األنشطة ي
والن يستطيع األطفال فهمها ،وما ي
الن يجب أن تعىط ي
ه األساليب او المواد ي
المنسق :يهمنا أن نعلم ما ي
ر
الن نواجهها وتعيق عملية التعلم؟
ه الصعوبات ي
نعطيها لألطفال وكيف؟ وما ي

ر
ه القصة ،كيف كانت فلسطي يف السابق وبما تمتعت به من
ينبغ أن نبدأ بها ي
الن ي
من الحضور :من أولوية األساليب ي
ائيىل؛ هذا السم الذي حي يذكر يقول األطفال نحن نكره إرسائيل ،من هنا
جمال وهدوء .وفجاءة حل علينا العدو اإلرس ي
تبدأ رواية القصة أي كيف تم احتالل فلسطي وكيف أخذو أرضنا وبيوتنا واألمالك وقطعوا الشجر  ...من بعدها نعرفهم
عىل العاصمة وألوان العلم ومن ثم حفظ النشيد ولو جزء منه وأهم المدن الموجودة يف فلسطي .يف ذكرى النكبة نتشارك
ر
عب رفع األعالم والهتاف واألنشطة.
باف الروضات ر
النشاطات مع ي
ر
ر
ين.
الن نواجهها ليست تاري خ فلسطي بل بإحساسنا كمعلمي بتعليم الشعب السوري أبكب من الفلسط ي
أما الصعوبات ي
فاليوم عدد الطالب الفلسطينيي أقل من عدد الطالب السوريي فأصبح الطفل السوري يقول بأنه فلسطي ين بالرغم من
تعليمنا الطفل السوري عن بلده.
من الحضور :نحن نعمل عىل مناهج ومحاور داخل الروضة وكل محور ضمن شهر واحد يتم فيه إحياء مناسبات معينة
صبا وشاتيال ويوم الشهيد .نشارك يف هذه
للحفاظ عىل التاري خ
الفلسطين مثل ذكرى النكبة ويوم األرض ومجزرة ر
ي
فف عمر الثالث او الرب ع سنوات ل يستطيع الطفل أن يفهم
المناسبات ر
عب أنشطة نقوم بها بطرق مختلف لألعمار .ي
معن الهجرة فنعمل بطرق مبسطة تساعده عىل الفهم وتنمية الخيال عنده فنبدأ بكيف تم التهجب من فلسطي "يوم
عب فيديوهات قصبة ،ونطلب من األطفال إحضار معلومات عن فلسطي من األهل لجعلهم داعمي ومشجعي
النكبة" ر
ألبنائهم بأن هناك معلومات يجب أن يتعلموها .تاري خ فلسطي ليس فقط عمل الروضات بل األهل ايضآ فلهم دور كبب.

نقوم ايضا بأنشطة عديدة مع رياض األطفال يف المناسبات كل عام من خالل إقامة زوايا فلسطينية وتلوين العلم وحضور
أفالم.
من الحضور :يف الروضات نحن لدينا ثالث مراحل "من  "6-5/ 5-4 / 4-3كل مرحلة تعىط خاللها معلومات عن تاري خ
العقىل .يمكننا إعطاء القصص عن فلسطي يف المرحلة األوىل لعمر الثالث سنوات ضمن
فلسطي حسب نمو الطفل
ي
ر
يأن الطفل بصورة عن بلده وعن الفابكهة المشهورة فيها ،يف المرحلة
معلومات معينة ل تتضمن مسألة الحتالل ،يمكن أن ي
الثانية لعمر األرب ع سنوات ندخل اىل األنشطة الفلسطينية ويكون الطفل قد أبكتسب معرفة ألون العلم ويمكننا الحديث
عن الحتالل والذي حدث وبه يتسع الخيال تدرجيا عند الطفل .اما يف المرحلة األخبة يف عمر الخمس سنوات نتناول
قصصا وأغان تنم ر
أبكب المعلومات والمعرفة عن فلسطي وأنها أرضنا فيدرك الطفل ويعلم من هو عدوا لنا " طفل قال يىل
ي
.
ه للتعلم وليست لحمل
أريد أن اقتله" بعد معرفته بهذا العمر بوجود السالح بدورنا نعلم األطفال أن هذه المرحلة ي
السالح والتعليم هو هدف اىل أن يك ربوا ،حينها يمكننا القتال مع هذا العدو.
من الحضور :هل يذكر موضوع السالح لألطفال !؟
من الحضور :نعم ،بعض األطفال يف عمر الخمس سنوات يذكرون السالح.
من الحضور :يوميآ لدينا محادثة صباحية نعتمد فيها عىل الذابكرة وفلسطي من خالل الرسم .فيما يخص تاري خ فلسطي،
نعلمهم عن العاصمة والمساحة والحدود وعدد السكان .يف روضتنا ينطبق عىل كل صف أسم مدينة او قرية فلسطينية
نعرفهم عىل ما تشتهر به هذه القرية .نقوم بأحياء المناسبات ومنها معركة الكرامة ويوم األرض وغبها .ر
أبكب الصعوبات
ر
الن نواجهها عدم توفر المواد واألدوات أقله أجهزة الكمبيوتر للمشاهدة.
ي
من الحضور :نحن لدينا طالب سوريي يندمجون مع ما نعلمه .فهم حاضون يف أي مناسبة للفلسطينيي ولكن نعود
نغن لألطفال ويعرف الطفال السوريون أن القدس عاصمة فلسطي ألن هذا
ونقول السوري ل يعنيه التاري خ
الفلسطين .ي
ي
الفلسطين.
يوم ولكنهم ل يفهمون ما هو معن القدس .يشارك الطالب يف أي دعوة ويرتدون الزي
ي
أصبح ترداد ي
عب اللباس
من الحضور :نحن ل نواجه صعوبة الحمد هللا ،برنامجنا دائما عن الوطن ولدينا وسائل ايضاح كثبة لألطفال ر
ر
ر
لك تلفت نظر األطفال باإلضافة اىل تحضب المعلمة
الن تتواجد داخل الصفوف ي
الفلسطين او الباث واألوعية الفخارية ي
ي
قصة عن فلسطي وتستعمل فيها الدمية ر
وه األن تسكن يف لبنان
فلسطينية
مهاجرة
وبأنها
فلسطي
عن
خب
ت
الن
ر
ي
ي
والقصة تعرفهم عىل بلدهم وتسأل األطفال عن أصلهم يف فلسطي ومن ل يعلم يحض هذه المعلومة من األهل يف اليوم
غن عن الوطن فلدينا
لك تنتقل الورقة او المعلومة اىل كل األطفال .ر
ي
البنامج لدينا ي
ه تشتهر ي
التاىل وتكتبها عىل ورقة وبما ي
لفلسطين الذي يرتديه األطفال ويتم التمثيل فيه والقيام بجولة داخل
الفلسطين ولدينا اللباس ا
الفالم عن العرس
ي
ي
طين
المخيم يف محيط الروضة لتعريف الناس بأنهم تعلموا درسا جديدا عن الوطن ،ونقوم بأشغال يدوية عن العلم الفلس ي
ر
اللوان يحملن الجرة عىل رؤوسهم
الفلسطين واختالفه يف كل منطقة وصور للنساء
مع مشاهدة صور لتعريفهم عىل الزي
ي
ي
كنفان .ول نواجه اي صعوبات.
نحك لهم قصة عن غسان
ورسمها،
ي
ي

ا
من الحضور :تعقيبا عىل ذكر الطالب السوريي يجب أن يعلموا أن هناك وطنا عربيا محتل وهناك قضية مركزية لكل
العرب والمسلمي مغتصبة أسمها فلسطي ر
وحن لو أنهم سوريي فعليهم معرفة فلسطي والقدس .فنحن لدينا ما يقارب
خمسة او ستة أطفال سوريي وهم يشاركون بالوقفات والنشاطات الفلسطينية .كما لدينا مسابقات عن تاري خ وجغرافية
فلسطي فنطلب منهم إحضار معلومات عن بلدهم او قراهم وبما تشتهر لتتسن لهم المعرفة وما الذي يحدها من قرى
ر
وجوار ومن أي محافظة او مدينة مثل ر
وه تقع يف قضاء عكا .وهناك فرقة
الن تحدها قرية عمقا والكابري ي
قرين كويكات ي
ي
الفلسطين الذي يحاول الحتالل طمسه ونكرانه باإلضافة اىل رسقة
الدبكة هم يتعلمون الشمالية والكرادية ويرتدون الزي
ي
عب تعميم ر
ائيىل .نعرفهم عىل المأبكولت الفلسطينية مثل
الباث
هويتنا ر
الفلسطين عىل المضيفات يف الطبان اإلرس ي
ي
ر
والبغل كما قمنا من فبة بالتعاون مع مؤسسة جن يف تحضب الطعام مع  60سيدة فلسطينية.
المسخن ر
ر
اس اول ما نعمل عليه مع الطفل
الن ذكرت نقوم بها يف روضتنا ولكننا يف بداية العام الدر ي
من الحضور :معظم األنشطة ي
هو التعبب عن الهوية الشخصية بغض النظر عن الجنسية أن كانت لبنانية او فلسطينية او سورية ثم نعرفه عىل جنسيته؛
ولدينا األنشطة حسب العمر كما ذكرت األخوات من رسم وأفالم وعروضات .أما بالنسبة للصعوبات فال نواجه صعوبات،
نحن لدينا تلفازا يساعد الطفال عىل المشاهدة عن طريق اليوتيوب او ر
األنبنت.
ر
الفلسطين للبنات "العبايات"
الن تحدث عنها الجميع تقريبا باإلضافة اىل زي الدبكة
ي
من الحضور :نحن نمارس األنشطة ي
وأبكب ما نتبعه مع األطفال هو الرقص والدبكة ،وهناك نشاط ر
الباث الفلسطين ر
وللصبيان الشوال اي ر
مشبك مع روضة
ي
ه وجود امرأة ترتدي تراث
القسام وهو ما يحبه األطفال وأعتقد بأنها أقرب طريقة للتفاعل وأسهلهم مع األطفال ي
عب إحساسها وهو ما يطلبه األطفال دائما.
فه
توح لهم فلسطي ر
فلسطين تروي لهم القصص عن فلسطي ي
ي
ي
اللبنان وهذه المناسبات
من الحضور :محور الوطن الذي نعمل به يشمل جميع الجنسيات والوطان منها يوم الستقالل
ي
ضورية .اليوم لدينا هدف هنا والمطلوب هو وضع خطة رلبنامج واضح .الجميع لديه نشاطات واألعمال وعلينا تجسيدها
ر
ر
الن تخصنا .اليوم يزداد الخناق عىل قضيتنا
باألغنية – القصة – التمثيل -الدبكة-الرقص – الباث -الطعام وبكل التفاصيل ي
ر
عب تجسيدها بما ذكرنا وهذا يضع
واللبنان
وعلينا مواجهته ،فليعلم السوري
بقضين .وعىل أولدنا أن يحملوا القضية ر
ي
ي
ر
علينا المسؤولية تجاه من يجلس معنا فعلينا توسيع رقعة النتماء بي المعلمات .أني اآلن معلمات للروضات وكل معلمة
تدرس حسب المنهج التابع للمركز علينا أن نحاول توحيد المواضيع والجهود ،تتوفر الكثب من األنشطة الرائعة مثل لعبة
ر
الن ل تعتمد فقط عىل المشاهدة بل يجب أن يستخدم الطفل يديه .علينا دائما اإلحساس بالنتماء بيننا بدون
اللغز ي
أسباب تعيق مجال عملنا .أنا مع القضية السورية ومع القضية الفلسطينية ولكن ين فلسطينية.
من الحضور :يف الثمانينات لقد قمت بزيارة كل فلسطي تقريبا.
من الحضور :اليوم كل روضة تتبع خطواتها وتدرس منهجها الخاص لذلك ل نرى صعوبات ولكننا كيف سنضع النقاط
عىل الحروف بكتاب ومنهج واحد وواضح؟ واليوم يف مجتمعنا نشاهد خطوات األمم المتحدة أو األونروا باتجاه شطب
حق العودة ومخاطر نعيشها يف ظل تقليص المساعدات .يوم الجمعة ستقام وقفة أمام العيادة الطبية وهناك صمت أما
ر
ر
الن نواجهها اليوم فما العمل يف
التحركات القادمة فال نفهمها .السنة القادمة سنواجه مع أولدنا مشاكل أبكب من تلك ي
الج عىل قضيتنا اىل حي عودتنا.
ه الشاهد ي
المرحلة القادمة ؟ يجب علينا أيقاظ الصحوة .األونروا ي

ر
الن لم تذكر بعد؟ هل غياب منهج موحد للروضات يشكل صعوبة او
ه األشكال واألدوات غب المتوفرة ي
المنسق :ما ي
ر
الن تدرس لألطفال؟
تحدي؟ وكيف تحصلون عىل المعلومات عن فلسطي ي

من الحضور :جميع المعلمات هن من بيئة فلسطينية ولديهن المعلومات.
من الحضور :هناك نقص يف الحتياجات اللوجستية كاألعالم والكوفيات وليس يف المنهج ،انما أعتقد أنه يجب توحيد
المنهج بي كل الروضات واعطاء نفس المواد فهذا أفضل .أحس أحيانا Wانه ضمن تواجدنا يف احتفالت او تظاهرات
وتعب بشكل ومعن مختلف.
تغن ر
خارجية ،كل مجموعة تهتف او ي
من الحضور :بالنسبة اىل روضتنا ليس لدينا احتياجات لألدوات .اليوم نحن يف عض التكنولوجيا قادرين عىل استخراج
المواد وتعليمها لألطفال .اما عىل صعيد الصعوبات ،فالجميع يفتقد لمنهج موحد ألن كل روضة تتبع منهجا خاصا وتعمل
ا
ر
الن تريدها فروضتنا مثل "بيت أطفال الصمود" تعتمد عىل المنهج الخاص بالمؤسسة وهذا ما يخلق
عىل ايصال الفكرة ي
البكب ر
تضارب مع اآلخرين .المشكلة أنه علينا ر
أبكب عىل عمر الخمس سنوات فقط أما عمر الثالث سنوات فال يسمح له
ننم
بالخروج إليصال صوته ،عىل الرغم من ذلك علينا إرسابكه وايصال صوته هذا حقه فهو أيضا
فلسطين ،وهكذا ي
ي
الفلسطين من عمر الثالث سنوات وما فوق .الطفل الصغب ل يتحمل الخروج من الروضات لضعف بنيته
التاري خ
ي
الجسدية ولكن نعوض عليه داخل الروضات.
الوطن الفلسطي ين
من الحضور :هذه السنة األوىل يىل يف روضة الهدى ولحظت غياب منهج الوطن فيها فقط النشيد
ي
الفلسطين .يجب
وماذا يحد فلسطي .نشارك يف العتصامات ،ولكن هناك نقص حاد يف األدوات المتعلقة بالموضوع
ي
تعىط الطفل الحق
لكن ل الحظ أنها مادة أساسية يف الروضة ول
إعطاء الطفل
ي
الفلسطين الحق بانتمائه أقله أناشيد ،و ي
ي
ر
ر
فلسطين ول تحسسه بأنه أنسان فلسطي يمتلك األرض فيجب البكب أبكب عىل هذه المادة.
بأنه
ي
ر ر
ر
ان – الحطة – الرسم والمجسمات –
ه الدبكة  -الرقص –
األغان – اللباس الب ي
ي
الن لدينا ي
من الحضور :األشكال واألدوات ي
لعبة اللغز .زيارات لمرابكز تراثية مثل دار الشيخوخة والخروج يف المسبات.
من الحضور :ل يتوفر لدينا المنهج الموسع إلعطاء الطفل حقه يف معرفة تاري خ فلسطي.
من الحضور :نحن ليس لدينا مشكلة .نأخذ األطفال اىل مرابكز ر
الفلسطين نعرفهم عليه ،ونقوم بزيارات لدار
للباث
ي
األغان الفلسطينية والدبكة ،ننجز رسومات ولوحات فنية عن فلسطي
الشيخوخة لسماع القصص من المسني ،نعلم
ي
ا
ر
وف حال نقص شيئا نبحث يف األنبنت عن
وأشغال يدوية .اما بالنسبة للمعلومات فليس لدينا نقصا .المنهج لدينا كاف ي
المعلومات لتبسيطها وإعطائها لألطفال حسب فئتهم العمرية.

من الحضور :نحن بحاجة اىل أدوات ر
أبكب مثل األلعاب الفكرية الوطنية خصوصا للكبار والصغار .أما بالنسبة اىل الزي
ر
ر
وه تبدع يف
باف المؤسسات يف الحتفالت نستطيع الستعانة من ي
الفلسطين فلدينا تعاون مع ي
باف الروضات .لدينا فنانة ي
ي
الرسم والمساهمة ف مساعدة األطفال عىل تلوين األعالم .ولكن ر
تبف الروضة تطمح للمزيد من المواد واأللعاب الفكرية.
ي
من الحضور :ف ظل تواجد األطفال الفلسطينيي والسوريي واللبنانيي نعىط الجميع حقه ولكننا نركز ر
أبكب عىل موضوع
ي
ي
القضية الفلسطينية وليس لدينا اليوم احتياجات.
ا
ر
ر
الن تتضمن يف
من الحضور :من المفبض أن يكون لدينا أشكال وأدوات تربوية أساسية .يجب أن ننجز بعض القصص ي
محتواها صورا ورسومات فلسطينية عن النكبة وأعرف وطنك ،أغان موحدة بي كل الروضات ونشيد موطن او ئ
فدان مع
ي
ي
ي
اللبنان ان أرادوا والنشيد السوري أيضا .الذي يجب أن يغلب عىل منهجنا القصة والرسمة
الوطن
الحفاظ عىل النشيد
ي
ي
واألغنية ويجب أن تتوفر المواد والمعلومات بيد كل معلمة .نحن بحاجة اىل ألعاب فكرية تجذب الطفل للعب والتعلم
ر
جار وكل يقوم بها عىل طريقته ،باإلضافة اىل األشغال وألعاب األلغاز .جميعنا لديه أفكار
بمتعة .إحياء المناسبات والباث ٍ
ر
لن تعىط .ول
وقادر عىل العمل والبتكار ،و
فه ت ربسخ يف األذهان وتتعزز الذابكرة ر
األغان مهمة جدا لألطفال ي
ي
عب القصص ا ي
ننىس األلعاب المتعلقة ب ر
الباث وأعرف وطنك.

المنسق :ما هو المحتوى والحقبات التاريخية المطلوبة يف المنهج لمرحلة الروضة؟

من الحضور :يف الدرجة األوىل جغرافية فلسطي ومن بعدها تاري خ النكبة ويمكن لألعمار الناشئة ان نشح لهم معلومات
ر
فه سبب وجودنا هنا.
تاريخية أبكب مثل ثورة القسام .أعتقد يجب أن نبدأ من سنة  1948من عام النكبة ي
من الحضور :من خالل األناشيد عن التاري خ عن بداية النكبة وعملية التهجب من فلسطي لمرحلة الروضة ،أما عىل صعيد
ر
ه المنطقة المحتلة وحسب المراحل
المراحل ر
األبكب او األعىل للمنهج تعىط معلومات أبكب عن النكبة والنكسة ما ي
لك يستطيع الحفظ .نتمن أن نعود ونقول يف المدارس تاري خ وجغرافية
العمرية .المسابقات يجب أن تتغلب عىل العمل ي
فلسطي واألن يف الخريطة يحاولون شطب أسمنا ووضع أسم إرسائيل بدل عنها .فكل ما ارتفعنا يف المستوى ازدادت
التفاصيل.
من الحضور :كل روضة ستقوم بالتعريف عن تسمية مؤسستها كروضة عز الدين القسام ستقوم بالتعريف عن شخصية
القسام وما هو معن الصمود لروضة بيت أطفال الصمود.
من الحضور :لقد قمنا بنشاط من رفبة للفئة العمرية سبع سنوات وما فوق حض بعد النتهاء من الحتفال مجموعة
أطفال وصعدوا اىل المشح وقاموا بأداء رقصة بشكل عفوي كانوا قد قاموا بها سابقا وحفظوها.
من الحضور :الكثب من األطفال ل يعرفون من اين هم والمسؤولية كببة عىل األهل هنا.

ا
األهاىل يجب أن نقدم بعض الندوات لألمهات إلعطائهن المعلومات
من الحضور :ضاحة هناك نقص يف المعلومات لدى
ي
وإصدار ملخص لهن عن تاري خ وجغرافية فلسطي .يف السابق طلبت من طفل أن يحض معلومات من أهله عن بلده كونه
ل يعلم هو من أين فكانت األم بدورها ل تعرف إل معلومات قليلة عن فلسطي.
التميم ومحمد الدرة وغبهما من
من الحضور :يجب أن نحصل عىل المنهج القديم لألونروا .وهناك أطفال مثل عهد
ي
ينبغ الحديث عنهم وهكذا سوف يرسخون يف األذهان ويبقون رموزا .ومهم جدا العمل
الشخصيات والرموز الفلسطينية ي
ر
الن تذهب
عىل الحدود والخريطة .فعلينا التوجيه منذ البداية .اإلشكالية تقع يف الفئة العمرية األعىل من ثالث سنوات و ي
اىل المدارس ول تتعلم تاري خ فلسطي .نحن لدينا الكثب من القطاعات نعمل عليها ومنها األهل واألطفال والمؤسسات
وباستطاعتنا تقديم الكثب .ول يجب أن ننىس مشاكلنا يف لبنان والحرمان من أبسط الحقوق المدنية.
ا
المنسق :هذه الفكرة أساسية ولو تعلمها األطفال ألدركوا ر
أبكب عىل أنهم ليسوا من هنا .شكرا جزيل عىل حضوركم جميعا
وعىل الستضافة.

