
 

اجنة: معلمات ريادساللقاء السا ي مخيم برج البر
 ض األطفال ف 

 

 ؟الوطنية لألطفال بشكل عام المواضيعو  م تاري    خ وجغرافية فلسطي   ما هي أهمية تعلي المنسق: 

 

ي  ا براقجر ية: من روضة المحبمب  ض أن يأهمية  ة التابعة لجمعية المرأة الخب   سدر  تاري    خ فلسطي   بالنسبة لألطفال من المفبر

ئ ن تنىس القضية الفلسطينية يجب أ ألنهم أطفال وكي ل المعلومة أرسع  إليصالويجب تعليمه بشكل مبسط  ؛دائمآ  ينىس 

ي اقله أن يعرفو أولدنا عىل 
  ا التاري    خ الفلسطين 

 
 خرجنا من فلسطي   ومن هو المحتل.  ذا م، لمامن اي مدينة ه

ي البداية  . من رياض األطفال أ منهجنا يبد أرساء أبو صيام من مؤسسة بيت أطفال الصمود: 
ي ف 

ة المدينة او للطفل معرفينبغ 

ي ينتمي 
ي  اليها القرية النر

  . فلسطي   ف 
 
ي  طبعا

ي تال النتماءتعزيز  نساعد ف 
ي النر

ي لديه من خالل األغان 
ىط داخل الروضة عوطن 

ي الروضة عن تاري    خ فلسطي   
ي نشاخالل القصص او الفيديوهات والنشمن او عبر األنشطة المتداخلة ف 

ها فيارك طات النر

 وتقام داخل المخيم. 
 
 تلعب  هذه األمور  طبعا

 
ي عملية دورا
ي اىل الوطن  والنتماءفلسطي   معرفة ز يتعز  ف 

 . ألطفالافوس نف 

ي من روضة الهدى: 
 مهم  امب  عىلي الشون 

 
  . علم الطفل تاري    خ فلسطي   تأن ي جدا

 
ا ي لبنان ش يعيما ما يسأل الطفل ل   فكثب 

بما ف 

ي  هأن
 ناسباتبتعريف األطفال عىل المو  الحتاللط عن عطاء المواد بشكل مبس  إنحن  هنا نقوم ب؟ ومن فلسطي    فلسطين 

ة  ي ذلك اليوم حدث وما الوطني 
 عبر القصص والفيديوهات. ف 

ة ياسي    ي أذهان األطفال وتنمية من روضة أبناء القسام:  سمب 
 لنتماءاأهمية تاري    خ فلسطي   هي غرز مفهوم الوطن ف 

. الو  ي
 طن 

 : ي من روضة فلسطي  
ح نحاول أن  نحن  حاتمة لوبان  ي امع فلسطي   وما هي عن  األناشيد لألطفالعبر نش 

 ول  فلس ن 
ما طي  

ي قلب  ؛يي   رسائيلل ضد االمقاومة وراء الكامنة ب اسباأل ومن هو المحتل و  1948عام شعبها  ر تهج  
نزرع حب الوطن ف 

 وهو عىل فلسطي   اىل يعود اىلي ان  وجوده خارج وطنهفهم أسباب يكبر ويأن اىل هذه المعلومات  إعطاءه ستمر ويالطفل 

. هذا التعليم  معرفة بها. ونحن من خالل  ولو بشكل يومي نستطيع أن نعلم تاري    خ فلسطي   لألولد الفلسطينيي  

 : ي
ي التعليم ،كل فلسطي   ،  الوطنيجب ان يكون كفاح شحادة من روضة غسان كنفان 

هلة بطرق س عىل مدار السنة ف 

أديب فغسان كاتب و  ؛استشهادهضافة اىل ذكرى ولدة غسان وذكرى إل اما سبب تواجد الفلسطينيي   هنا. بة: ومبسط

ي 
وحات حول نعمل عىل  . كما أعمال غسان اىل برنامجنا أضفنا نحن و فلسطين  ي إعطاء رس 

اث الفلسطين  اللوحات والبر

ي  وأصناف
ي ف 
 . نا برنامجالطعام الفلسطين 

  : الجليل و و من مركز مجد اللطيف تمام عبد 
ا
ي إذ أنه يس قضية اللجوءو  كد للطفل عىل الهوية الفلسطينيةؤ ن أول

كن ف 

 أن بكبر األ ، الهدف المخيم
 
يل من اسم مركز الجل ءا حتل أخذ أرضكم ووطنكم. نحن  بد القضية وأن هناك م األولد ليعوا م فه  ن



 

علم األطفال ما هو الجليل
 
ي  الوطنية من خالل الدبكة والمسابقاتزراعة حب الوطن اىل ضافة إل ابننطلق، من هنا  . ن

النر

. لدينا تعر    ف عن جغرافية وتاري    خ فلسطي  
 
 الجليل.  فريق كرة قدم أيضا

 أجتماعية والنفسية ال  ،من كل الجوانب النفس عند األطفالنقوم بزراعة الثقة ب الخطيب من روضة أزرق زهر:  فاتن
 
 . يضا

 عمريةالفئة الناسب يولكن بشكل  عمرهمبالرغم من صغر والتعريف عنه  داخلهم نعمل عىل زراعة حب الوطن

ي جميع المناسبات الوطنية   المستهدفة؛
 وذكرى ضذكرى النكبة ويوم األر كويتم تعليمه بشكل مكثف عىل مدار السنة ف 

ي ال 
ي تقام وتعليم استشهاد الرئيس والمشاركة ف 

 و  العتصاماألطفال ما هو سبب عتصامات النر
 
فقط يس لالهدف منه أن

ي  الهتاف
 . وزراعة حب الوطنتاري    خ فلسطي   لتعليم  ةنعمل عىل مدار السن الشارع. ف 

 جمعية األخوة: معلمة من 
ا
ي الصباح ب أول

ي يبدأ يومنا ف 
ي الفلسطين 

ي لكي يو النشيد الوطن 
ي اللبنان 

األطفال  غي النشيد الوطن 

  . لبنانوجودنا داخل 
 
ي نساهم  ثانيا

ي و إالمناسبات والعمل عىل الرقصات و  حياء إف 
لتعريف عىل احياء الفلكلور الفلسطين 

ي 
ي ، وذلك بإوكيفية رسمه العلم لفلسطين 

ي تشارك بها روضتنا ونعإل اب النشاطات،دخاله ف 
م من فه  ر  ضافة اىل المظاهرات النر

 خاللها عىل المناسبة. 

 الحضور: من 
ا
تنىس قضيتنا، تاري    خ فلسطي   يجب أن يتوفر عند كل طفل ومنذ نعومة أظافره.  أل األساسي هو الهدف  أول

 لدينا قضية مهمة 
 
 طمس هويتنا ويحاول أن يشطب تاريخنا فنحن الطرق  فهناك من يحاول بكل جدا

 
دينا كتاب ل كان  سابقا

ي  تاري    خ
 . يهمنا  تم  إلغائه نواآل ا األونرو وجغرافية فلسطي   ف 

 
ا ي  كثب 
 ن ا حي   يرى الطفل الخريطة والعلم ف 

 
.  يعلم أنه لفلسطي  

ا من ال  علينا أن نختار و س الوطن وتعمل عىل أساسه، أعلم أن كل الروضات تدر   ا كبب  
 
ي عدد

ويجب  . يةفلسطين مو رسالو  غان 

ي مع  و اتخاذ القرارات. هذه األمور تنم الثقة واألمان والقدرة عىل ،أن نعىطي أطفالنا بما أننا أصحاب قضية
 الصغر  األطفال ف 

.  التعبب   وا كي يستطيع ي الكبر
ي اصبحت ،عن الروضة خارج عنها ف 

ي هذا  قودةمف لدينا األنشطة والعديد من األمور النر
ف 

ي القدس أعىط دافع   . الجيل بسبب التكنولوجيا 
 جكنت سعيدة ف، حياء الوطنأعاد إلناس من جديد و ل ا الذي جرى ف 

 
 دا

ي عىل
ي  عند سماع أنشودة موطن 

ي األنشطة عبر الغناء مثل يجب أن نحرص عىل أن ندفع أبنائنا لل . هاتف أبننر
حياء إ و عمل ف 

  . تراثنا وهويتنا  غيبيل نريد أن نحن  ،اثالبر 

ف يجب أنالحضور: من   الدم والشهداء بشكل دائم. عىل فلسطي    أطفالنا عىل فلسطي   الحلوة وليس نعر 

ي   ولكن ألطفال الروضات نعلمهم فلسطتعليمه ممكن  للفئات العمرية األبكبر  والستشهاد مفهوم الشهداء الحضور: من 

اء.   الهوية والحب وفلسطي   الحلوة الخض 

عن  م األطفاليعلمن خالل ت، فموطنه روا لم ي موهاىل فلسطي    والنتماءتعلم األطفال الحب  هناك أغان  الحضور: من 

ي  ،ها من قبلو لم ير  مفلسطي   وه
ي الوطنية وليس من خالل وذلك عبر  مالخيال عنده نستطيع أن ننم 

س يدر تاألغان 

ي تار  ها عن شخصيات فلسطينية كان لها أثر  ا لدينا أفالم   ، كما انهوجغرافيا بل عبر القصصطويل تاري    خ 
ي    خ فلسطي   ف 

 . وهعىل هذا الواقع الذي يعيش ونينتفض مروح الثورة وتجعله هميشاهدها األطفال ويخلق عند

ك بي   كل الروض عمل الحضور: من  ي يعمل عليها الجميع وهي الات وهو ما يسم بجميل مشبر
بوية النر  نشطةأ مجموعة البر

قام  موثقة
 
ها  ويوم الطفليوم النكبة ت ي وغب 

طن، بالمناسبة الو  اىل والنتماءيعزز حب المشاركة  أساسي أمر هذا  ؛الفلسطين 



 

ي هذا الوضع الحاىلي اآل
ي ن ينطبق عىل الفلسطين 

 والسوري واللبنان 
 
علم السوري أن له وطن

 
  ا . هذا الوطن لنا ون

 
فبذلك  أيضا

 مهم حب األوطان. علنخرين و ألطفالنا وبذات الوقت لل  النتماءس ندر  

ي بشكل مبارس  فلسطي   او لبنان او سوري أغان  نختار الحضور: من 
ة  ولكن نمرر الرسائل ا ل تعن  بطريقة ضية عن القالوطني 

 نة. مبط  

اء و اليتم ذكر فلسطي   الحضور: من   تعريفجب بالتاىلي ياألطفال و يقتل ويعتقل لألرض  احتاللولكن هناك سالم الخض 

 فارس عودة". من هو قاتل "محمد الدرة و اطفالنا عىل 

  دا سنوات عندما يرى صورة ترامب يقول "ها 4حفيدي عمره  الحضور: من 
 
ي القدس" بالرغم من وجوده  دلنا أخ

روضة ف 

ي المب    ،لبنانية
ي أعلمه ف 

 الفعل.  ا هذغي يرسائيل فأصبح ل أن ترامب يريد أن يهدي القدس إل ولكن 

 

ي يستطيع األطفال فهمها، المنسق: 
ي يجب أن تعىط والنر

ي ما هي او يهمنا أن نعلم ما هي األساليب او المواد النر
ألنشطة النر

ي نواجهها 
 التعلم؟وتعيق عملية نعطيها لألطفال وكيف؟ وما هي الصعوبات النر

 

ي من أولوية الحضور: من 
ي أن األساليب النر

ي السابق  ،بها هي القصة أ نبدينبغ 
عت به وبما ت كيف كانت فلسطي   ف 

 
من مت

 . جمال وهدوء 
 
ذكر يقول األطف السمهذا  ؛رسائيىلي علينا العدو اإل  حل   وفجاءة ن هنا ، مإرسائيلال نحن نكره الذي حي   ي 

فهم ر  الشجر ... من بعدها نع ا وقطعو فلسطي   وكيف أخذو أرضنا وبيوتنا واألمالك  لحتالتم  اكيف   أي ية القصةارو  أ تبد

ي فلسطي   عىل العاصمة وألوان العلم ومن ثم حفظ النشيد ولو جزء من
ي ذكرى النكبة ن . ه وأهم المدن الموجودة ف 

تشارك ف 

ي الروضات 
 . ةنشطعبر رفع األعالم والهتاف واأل النشاطات مع بافر

ي 
ي كمعلمي   بتعليم الشعب السوري أبكبر من الفلسط  بإحساسنا تاري    خ فلسطي   بل ليست  ها واجهنأما الصعوبات النر

 . ين 

ي بالرغم من بأنه فلسطييقول فأصبح الطفل السوري  فاليوم عدد الطالب الفلسطينيي   أقل من عدد الطالب السوريي   
ن 

 لطفل السوري عن بلده. اتعليمنا 

حياء مناسبات معينة إوكل محور ضمن شهر واحد يتم فيه  نحن نعمل عىل مناهج ومحاور داخل الروضة الحضور: من 

ا وشاتيال  ي مثل ذكرى النكبة ويوم األرض ومجزرة صبر
ي هذه  نشارك . يوم الشهيد و  للحفاظ عىل التاري    خ الفلسطين 

ف 

ي عمر الثالث ا . بطرق مختلف لألعمار نقوم بها أنشطة المناسبات عبر 
أن يفهم ل الطفرب  ع سنوات ل يستطيع الو فف 

ي   "يوم بكيف تم التهجب  من فلسط أ نبدفعنده  وتنمية الخيالالفهم عىل  هتساعد ةمعن  الهجرة فنعمل بطرق مبسط

ة، النكبة" عبر ف حضار معلومات عن فلسطي   من األهل لجعلهم داعمي   ومشجعي   إنطلب من األطفال و يديوهات قصب 

 . ور كبب  األهل ايضآ فلهم دالروضات بل عمل ها. تاري    خ فلسطي   ليس فقط و اك معلومات يجب أن يتعلمألبنائهم بأن هن



 

ا نقوم 
 
ي المناسبات كل عام ايض

 حضور و ايا فلسطينية وتلوين العلم قامة زو إمن خالل بأنشطة عديدة مع رياض األطفال ف 

 . أفالم

ي الروضات نحن لدينا ثالث مراحل "من الحضور: من 
معلومات عن تاري    خ  خاللها  عىط" كل مرحلة ت6-5/  5-4/  4-3ف 

. يمكننا  الطفل فلسطي   حسب نمو  ي المرحلة األوىل لعمر الثالث سنوات ضمن إالعقىلي
عطاء القصص عن فلسطي   ف 

ي الطفل بصورة عن  ،الحتاللمسألة  معلومات معينة ل تتضمن
ي  عنبلده و يمكن أن يأنر

 المرحلة الفابكهة المشهورة فيها، ف 

نا الحديث ألون العلم ويمكنقد أبكتسب معرفة  الطفل األنشطة الفلسطينية ويكوناىل الثانية لعمر األرب  ع سنوات ندخل 

 يتسع الخيال  الذي حدث وبهو  الحتاللعن 
 
ة  . الطفلعند  تدرجيا ي المرحلة األخب 

ي اما ف 
تناول نعمر الخمس سنوات ف 

ي  وأغان   ا قصص  
ال ىلي ق فللنا " ط ا عدو   من هو  يعلمو  الطفل فيدركعن فلسطي   وأنها أرضنا والمعرفة  أبكبر المعلومات تنم 

   . بهذا العمر بوجود السالح أريد أن اقتله" بعد معرفته
 
م األطفال أن هذه المرحلة هي للتعلم وليست لحمل بدورنا نعل

 حينها يمكننا القتال مع هذا العدو.  وا،بر كاىل أن يالسالح والتعليم هو هدف 

ذكر موضوع السالح الحضور: من   لألطفال !؟ هل ي 

ي عمر الخمس سنوات  من الحضور: 
 السالح. ن ذكرو ينعم، بعض األطفال ف 

، خ فلسطي   تاري    فيما يخص  . من خالل الرسموفلسطي   ها عىل الذابكرة فيمحادثة صباحية نعتمد يوميآ لدينا  الحضور: من 

مهم عن ال
 
ي روضتنا ينطبق عىل كل صف أسم مدينة او قرية فلسطينية  . سكانالحدود وعدد المساحة و العاصمة و نعل

ف 

ها  فهم عىل ما تشتهر به هذه القرية. نقوم بأحياء المناسبات ومنها معركة الكرامة ويوم األرضنعر   الصعوبات  أبكبر  . وغب 

ي 
 دة. أجهزة الكمبيوتر للمشاهأقله واألدوات  عدم توفر المواد  ها واجهنالنر

مه. نحن لدينا طالب سوريي   من الحضور: 
 
ي أي مناسبة للفلسطينيي   ولكن و فهم حاض  يندمجون مع ما نعل

عود نن ف 

ي لألطفال و 
. نغن  ي

طي   ألن هذا عاصمة فلس القدس الطفال السوريون أن يعرفونقول السوري ل يعنيه التاري    خ الفلسطين 

.  ونل يفهم مأصبح ترداد يومي ولكنه ي
ي أي دعوة ويرتدون الزي الفلسطين 

 ما هو معن  القدس. يشارك الطالب ف 

 ، برنامجنا الحمد هللاصعوبة  نحن ل نواجهالحضور: من 
 
ة  دائما اللباس  ألطفال عبر لعن الوطن ولدينا وسائل ايضاح كثب 

اث واألوعية الفخ ي او البر
ي تتواجد داخل الصفوف لكي تلفتاالفلسطين 

تحضب  المعلمة ىل اضافة إل انظر األطفال ب رية النر

 
 
ي ت

ي لبنان قصة عن فلسطي   وتستعمل فيها الدمية النر
خبر عن فلسطي   وبأنها مهاجرة فلسطينية وهي األن تسكن ف 

ي فلسطي   ومن ل يعلم يحض  والقصة تعر  
ي اليوم  المعلومة من األهلهذه  فهم عىل بلدهم وتسأل األطفال عن أصلهم ف 

ف 

ي عن  اىلما هي تشتهر لكي تنتقل الورقة او المعلومة بعىل ورقة و  وتكتبها التاىلي 
نامج لدينا غن  الوطن فلدينا  كل األطفال. البر

ي ولدينا اللباس ا
ي الذي يرتديه األطفال الفالم عن العرس الفلسطين 

جولة داخل يام بفيه والقالتمثيل ويتم لفلسطين 

ي محيط الروضة لتعريف الناس 
ا  وا بأنهم تعلم  المخيم ف   درس 

 
ي أشغال يدوية عن العلم الفلس، ونقوم بعن الوطن جديدا

طين 

ي 
ي يحملن الجرة عىل  واختالفهمع مشاهدة صور لتعريفهم عىل الزي الفلسطين 

ي كل منطقة وصور للنساء اللوانر
 مؤوسهر ف 

. ول نواجه اي صعوبات.  ي
 ورسمها، نحكي لهم قصة عن غسان كنفان 



 

 الحضور: من 
 
  ا ىل ذكر الطالب السوريي   يجب أن يعلمو ع تعقيبا

 
 عربي   ا أن هناك وطن

ا
لكل  قضية مركزيةوهناك  ا محتل

ن لدينا ما يقارب فنح . فلسطي   وحنر لو أنهم سوريي   فعليهم معرفة فلسطي   والقدس ا أسمه ةالعرب والمسلمي   مغتصب

خ وجغرافية ري    لدينا مسابقات عن تاكما   الفلسطينية. النشاطات بالوقفات و  أطفال سوريي   وهم يشاركون ةاو ست ةخمس

رى المعرفة وما الذي يحدها من ق محضار معلومات عن بلدهم او قراهم وبما تشتهر لتتسن  لهإفلسطي   فنطلب منهم 

ي  مثل مدينة  محافظة او  ومن أي وجوار 
ي ت كويكاتقرينر

ي  الكابري وهي و حدها قرية عمقا النر
 فرقةهناك و  . قضاء عكا  تقع ف 

ي الذي يحاول  علمون الشمالية والكراديةتلدبكة هم يا
ضافة اىل رسقة باإل  هانونكر  طمسه الحتاللويرتدون الزي الفلسطين 

ان هويتنا عبر  ي الطب 
ي عىل المضيفات ف 

اث الفلسطين  سطينية مثل فهم عىل المأبكولت الفل. نعر  اإلرسائيىلي تعميم البر

ة  غل كما قمنا من فبر ي تحضب  الطعام مع بالتعاون مع مؤسسة جالمسخن والبر
 فلسطينية.  ةسيد 60ن  ف 

ي ذكرتالحضور: من 
ي بداية العام الدراسي اول ما نعمل عليه مع الطفل نقوم بها  معظم األنشطة النر

ي روضتنا ولكننا ف 
ف 

 ؛جنسيته ه عىلفر  عثم نهو التعبب  عن الهوية الشخصية بغض النظر عن الجنسية أن كانت لبنانية او فلسطينية او سورية 

بات،  نواجه صعو ال فحسب العمر كما ذكرت األخوات من رسم وأفالم وعروضات. أما بالنسبة للصعوبات  األنشطة لدينا و 

 ن
 
نت.  الطفال عىل يساعد  ا حن لدينا تلفاز  المشاهدة عن طريق اليوتيوب او األنبر

ي تحدث عنها الجميع الحضور: من 
 نحن نمارس األنشطة النر

 
ي للبنات  ضافةاإل ب تقريبا

 "ياتاعبال"اىل زي الدبكة الفلسطين 

ك مع روضة وللصبيان  ي وأبكبر ما نتبعه مع األطفال هو الرقص والدبكة، وهناك نشاط مشبر
اث الفلسطين  وال اي البر الش 

اث ترتدي تر  فاعل وأسهلهم مع األطفال هي وجود امرأةالقسام وهو ما يحبه األطفال وأعتقد بأنها أقرب طريقة للت

ي تروي
 دوهو ما يطلبه األطفال  ا حساسهإفهي توحي لهم فلسطي   عبر القصص عن فلسطي    لهم فلسطين 

 
 . ائما

ي وهذه المناسب الستقاللمنها يوم والوطان جميع الجنسيات يشمل به نعمل الذي  محور الوطنالحضور: من 
ات اللبنان 

ور  نامج واضحو ة. اليوم لدينا هدف هنا يض  سيدها علينا تجنشاطات واألعمال و  الجميع لديه . المطلوب هو وضع خطة لبر

اث – الرقص-الدبكة-التمثيل  –القصة  –األغنية ب ي تخصنا  الطعام- البر
قضيتنا خناق عىل يزداد ال. اليوم وبكل التفاصيل النر

ي  ،مواجهته وعلينا 
ي بقضينر

هذا يضع و ا عبر تجسيدها بما ذكرن القضية وا أن يحمل ولدنا أعىل و  . فليعلم السوري واللبنان 

ات وكل معلمة للروضن معلمات اآل . أنير   بي   المعلمات النتماءتجاه من يجلس معنا فعلينا توسيع رقعة لية و علينا المسؤ 

عة مثل لعبة األنشطة الرائ الجهود، تتوفر الكثب  منالمواضيع و  علينا أن نحاول توحيد س حسب المنهج التابع للمركز تدر  

ي ل تعتمد فقط عىل المشاهدة بل يجب أن  اللغز 
 . علينا يهالطفل يد يستخدمالنر

 
يننا بدون ب نتماءال بحساس اإل  دائما

ي أسباب تعيق مجال عملنا. أنا مع القضية السورية ومع القضية الفلسطينية ولكن
  فلسطينية. ن 

ي الثماني الحضور: من 
 لقد قمت بزيارة كل فلسطي    اتنف 

 
 . تقريبا

لنقاط نضع اكيف سس منهجها الخاص لذلك ل نرى صعوبات ولكننا  كل روضة تتبع خطواتها وتدر    يومالالحضور: من 

ي مجتمعنا نشاهد خطوات األمم المتحدة أو 
طب ش باتجاه ا األونرو عىل الحروف بكتاب ومنهج واحد وواضح؟ واليوم ف 

ي ظل  حق العودة ومخاطر نعيشها 
ما أالجمعة ستقام وقفة أمام العيادة الطبية وهناك صمت  مالمساعدات. يو  تقليصف 

ي نواجهها اتلك مشاكل أبكبر من  مع أولدنا  السنة القادمة سنواجه ال نفهمها. فالتحركات القادمة 
ي  لعملا فما ليوم النر

ف 

 . الجي عىل قضيتنا اىل حي   عودتنا  هي الشاهد  ا األونرو  الصحوة.  ظأيقاالمرحلة القادمة ؟ يجب علينا 



 

 

ي لم تذكر بعد؟ هل غياب منهج موحد للروضات  متوفرةلا غب   ما هي األشكال واألدواتالمنسق: 
ل النر

 
ة او صعوبيشك

ي تدر  
 س لألطفال؟تحدي؟ وكيف تحصلون عىل المعلومات عن فلسطي   النر

 

 . المعلومات ن  من بيئة فلسطينية ولديه ن  جميع المعلمات هالحضور: من 

ي هناك نمن الحضور: 
ي المنهج، انما أعتقد أنه يجب  ألعالم والكوفيات وليسااللوجستية ك الحتياجاتقص ف 

وحيد تف 

ه  Wأحياناأحس  . أفضلفهذا عطاء نفس المواد االمنهج بي   كل الروضات و 
 
ي ضمن تواجدنا ان

او تظاهرات  احتفالت ف 

ي وتعبر بشكل ومعن  مختلف.   ،خارجية
 كل مجموعة تهتف او تغن 

ي عض . اليوم لألدوات احتياجاتليس لدينا  روضتنا اىل بالنسبة الحضور: من 
 ستخراجا التكنولوجيا قادرين عىل نحن ف 

وتعمل  ا خاص   ا كل روضة تتبع منهج  ألن  د ح  الجميع يفتقد لمنهج مو ، فلألطفال. اما عىل صعيد الصعوبات ا المواد وتعليمه

ي تريدها   فروضتنا 
 عىل ايصال الفكرة النر

ا
ة وهذا ما يخلق المؤسسلخاص ب"بيت أطفال الصمود" تعتمد عىل المنهج ا مثل

ه علينا . المشكلة مع اآلخرين تضارب
 
كب   أبكبر أن سمح له ي   ال سنوات ف أما عمر الثالثعىل عمر الخمس سنوات فقط   البر

ابكه وايصال صوته هذا حقه فهو إعلينا من ذلك ، عىل الرغم يصال صوتهبالخروج إل   رس 
 
ي  أيضا

ي وهك ،فلسطين 
 ذا ننم 

ي من عمر الثالث سنوات وما فوق. 
نيته بلضعف الطفل الصغب  ل يتحمل الخروج من الروضات  التاري    خ الفلسطين 

 داخل الروضات.  عليه ضالجسدية ولكن نعو  

ي  هذه السنة األوىل ىلي  الحضور: من 
ي الفلسطيروضة الهدى ولحظت غياب منهج الوطن فيها فقط النشيد ف 

ي الوطن 
 ن 

 و 
 
. نشارك  ماذا يحد ي فلسطي  

ي األدوات ال ف 
قة بعتصامات، ولكن هناك نقص حاد ف 

 
ي المتعل

يجب  . الموضوع الفلسطين 

ي الحق إ
ه  بانتمائهعطاء الطفل الفلسطين 

 
ي و  ،أناشيد أقل

ي ل الحظ أنها مادة أساسية ف 
طفل الحق الروضة ول تعىطي اللكن 

ي ول تحس  
كب   أبكبر عىل هذه المادة. بأنه فلسطين   سه بأنه أنسان فلسطي   يمتلك األرض فيجب البر

ي لدينا هي الدبكة الحضور: من 
ي  –الرقص  -األشكال واألدوات النر

ي لال –األغان 
انر  – جسماتوالم الرسم –الحطة  –باس البر

ات. لعبة اللغز. زيارات لمرابكز ترا ي المسب 
 ثية مثل دار الشيخوخة والخروج ف 

ي معرفة عطاء الطفل حقه ع إل ج الموس  ل يتوفر لدينا المنهالحضور: من  
. ف   تاري    خ فلسطي  

اث ن . نحن ليس لدينا مشكلة الحضور: من  ي نعر  أخذ األطفال اىل مرابكز للبر
رات لدار زياونقوم ب، يهفهم علالفلسطين 

 ، م الشيخوخة لسماع القصص من المسني  
 
ي نعل

  األغان 
 
سطي   فنية عن فلرسومات ولوحات  نجز الفلسطينية والدبكة، ن

 
ا
ةوأشغال ي حال نقص ش المنهج لدينا كاف   ا. . اما بالنسبة للمعلومات فليس لدينا نقص   يدوي 

ا وف 
 
ي  يئ

نت ع نبحث ف   ناألنبر

ةر عمفئتهم الحسب  ألطفالعطائها لإو  ها تبسيطالمعلومات ل  . ي 



 

 الوطنية أدوات أبكبر مثل األلعاب الفكرية اىل نحن بحاجة الحضور: من 
 
 لزي  ىل ااأما بالنسبة  . لصغار واللكبار  خصوصا

ي 
ي فلدينا تعاون مع بافر

ي ال  المؤسساتالفلسطين 
ي الروضات. لدينا ف من الستعانةحتفالت نستطيع ف 

ي بافر
نانة وهي تبدع ف 

ي مساعدة األطفال عىل تلوين االرسم والمساهمة 
 . لفكريةواأللعاب ا ولكن تبفر الروضة تطمح للمزيد من المواد  عالم. أل ف 

ي ظل تواجد األطفال الفلسطينيي   والسوريي    الحضور: من 
أبكبر عىل موضوع  ا نركز ننعىطي الجميع حقه ولكن واللبنانيي   ف 

 . حتياجاتا يس لدينا اليومطينية ولالفلس القضية

 الحضور: من 
ا
ض أن يكون لدينا أشكال ي ت تربوية أساسية.  أدواتو  من المفبر

ي  ضمنتيجب أن ننجز بعض القصص النر
ف 

ي موحدة بي   كل الروضات و ورسومات فلسطينية عن النكبة وأعرف وطنك ا صور   محتواها 
ي ، أغان 

ي او فدانئ
 مع نشيد موطن 

ي 
ي اللبنان 

 سوري والنشيد ال ا ن أرادو االحفاظ عىل النشيد الوطن 
 
رسمة منهجنا القصة والالذي يجب أن يغلب عىل  . أيضا

مو  ألعاب فكرية تجذب الطفل للعباىل  بحاجةنحن يجب أن تتوفر المواد والمعلومات بيد كل معلمة. واألغنية و 
 
 التعل

اث المناسإحياء بمتعة.  فكار أ ضافة اىل األشغال وألعاب األلغاز. جميعنا لديهبها عىل طريقته، باإل يقوم  وكل  جاٍر بات والبر

ي مهمة و  ،بتكار عىل العمل وال  وقادر 
 األغان 

 
س  تلألطفال فهي  جدا ي األ بر

ز الذابكرةن ذهاخ ف  ي تعىط. القصص اعبر  وتتعز 
ول  لنر

قة بب اننىس األلع
 
اثالمتعل  وأعرف وطنك.  البر

 

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

 

ي الدرجة األوىل الحضور: من 
ح لهم مجغرافية فلسطي   ومن بعدها تاري    خ النكبة ويمكن لألعمار الناشئة ف  علومات ان نش 

 . النكبة فهي سبب وجودنا هنا ن عام م 1948من سنة  أ أعتقد يجب أن نبد. أبكبر مثل ثورة القسامتاريخية 

من خالل األناشيد عن التاري    خ عن بداية النكبة وعملية التهجب  من فلسطي   لمرحلة الروضة، أما عىل صعيد الحضور: من 

والنكسة ما هي المنطقة المحتلة وحسب المراحل  عن النكبةالمراحل األبكبر او األعىل للمنهج تعىط معلومات أبكبر 

ي المدارس تاري    خ وجغرافية 
العمرية. المسابقات يجب أن تتغلب عىل العمل لكي يستطيع الحفظ. نتمن  أن نعود ونقول ف 

ي الخريطة 
ي المستوى  بدل عنها.  إرسائيلشطب أسمنا ووضع أسم يحاولون فلسطي   واألن ف 

 زدادتافكل ما ارتفعنا ف 

 اصيل. التف

خصية بالتعريف عن ش قومستالدين القسام  ز لتعريف عن تسمية مؤسستها كروضة عكل روضة ستقوم باالحضور: من 

 القسام وما هو معن  الصمود لروضة بيت أطفال الصمود. 

ة للفئة العمرية سبع سنوات وما فوق الحضور: من  جموعة محتفال نتهاء من ال بعد ال  حض  لقد قمنا بنشاط من فبر

 كانوا قد قاموا بها رقصة بشكل عفوي  داء أب ا اىل المشح وقامو  ا وصعدو أطفال 
 
 . ا وحفظوها سابق

ة عىل األهل هنا. و الكثب  من األطفال ل يعرفون من اين هم والمسؤ  الحضور: من   لية كبب 



 

ي المعلومات لدى األهاىلي يج الحضور: من 
 هناك نقص ف 

ا
مات المعلو  ن  عطائهلألمهات إل ب أن نقدم بعض الندوات ضاحة

 وإ
 
ي السابق طلبت من طفل أن يحض  معلومات من أهله عن بلده كونه  . فلسطي   عن تاري    خ وجغرافية  ن  ص لهصدار ملخ

ف 

 معلومات قليلة ن فكانت األم ل يعلم هو من أي
 
. بدورها ل تعرف إل  عن فلسطي  

هم. ا لألونرو يجب أن نحصل عىل المنهج القديم  الحضور: من  ن م ا وهناك أطفال مثل عهد التميمي ومحمد الدرة وغب 

ي الحديث عنهم  الشخصيات والرموز 
ي اوهكذا الفلسطينية ينبغ 

 و رم نويبقو  ألذهانسوف يرسخون ف 
 
  مهم. و ا ز

 
العمل  جدا

ي تقع شكالية اإل  البداية.  منذ  . فعلينا التوجيهدود والخريطةالح عىل
ي تذهب و  من ثالث سنوات عىلاأل الفئة العمرية  ف 

النر

. تاىل المدارس ول   نعمل عليها ومنها األهل واألطفال والمؤسساتالقطاعات نحن لدينا الكثب  من  تعلم تاري    خ فلسطي  

ي لبنان والحرمان من أبسط الحقوق المدنية.  نا تعاوباستط
. ول يجب أن ننىس مشاكلنا ف   تقديم الكثب 

  من هنا.  وا ليس مأبكبر عىل أنه وا دركأل األطفال تعلمها  أساسية ولو هذه الفكرة المنسق: 
 
  شكرا

ا
 م عىل حضورك جزيل

 
 جميعا

 . ستضافةوعىل ال 


