
 الكورونا كلحظة تعُلم مع األطفال: اجتهاد من مساحة تعُلم حر فى زمن الكورونا

  كتبت: ناریمان مصطفى - فى تاریخ: 17 ابریل 2020

 

منظمة تعُلم مساحة هي الحر. للتعلم مساحات اسمها ذاتیًا، منظمة و مجتمعیة حرة، تعُلم لمساحة ُمصممة و منسقة أعمل ناریمان،                      اسمى

رحالتنا لخوض كبار و كأطفال مختلفة أعمار من فیها نأتى مساحة أنها المهم مدرسة. ال أو بدیلة مدرسة انها نقول أن یمكن ذاتیة،                         بجهوذ

ممارسة و المسؤلیة و الحریة التجاور، من جو فى حولنا، ما و من و أنفسنا استكشاف و الحیاة، هذه فى معني ایجاد محاولة من                          الشخصیة

البشر من كمجموعة یناسبنا ال و یناسبنا ما لتحدید دیمقراطیة و مرنة تعُلم أدوات نستخدم سبق، ما اطار فى التشاركى. و الذاتى التعُلم                         مباديء

مجاالت فى خبره أهل و أهالي و معلمین أو میسرین و أطفال من المساحة تتكون سویًا. تعُلم رحلة یخوضوا ان طواعیًة و قصدًا                         اختاروا

  مختلفة من المجتمع المحیط.

 

و حّى هو ما لكل نستجیب بالضرورة فإننا عنا، خارجة مؤسسات أي من بها االلتزام علینا تعُلم مخرجات أو منهاج لدینا یوجد ال انه                          بما

معلمنا یقول (كما بیولوجیة قدرة التعُلم بأن نؤمن و تعُلم، كفرصة لحظة كل نرى شهر، و أسبوع و یوم، كل فى لحظة. كل فى                          حاضر

فى له نستجیب ان یمكن ما نري مناهج. و مؤسسات إلي بالضرورة یحتاج ال الوقت، طول یحدث طبیعي شيء هو و فاشه )، منیر                         الفلسطینى

و الیها ذهبنا رحلة أو یوم، كل نفعله الذى و سویًا، الحكي و التغمیس أثناء نقاش خالل طفل من خرج سؤاًال ذلك أكان سواء المحیط،                           سیاقنا

علي الفضول. و الدهشة یستحق بما یوم، كل الملیئة، حیاته فى مننا أحد مع صار حدث أو سمعناه، خبر أو فضولنا، أثار شیئًا خاللها                          شاهدنا

منطلق من و بالمصرى)، نقول كما الشوطة (أو 19- كوفید الكورونا: عائلة فیروس جائحة األیام هذه جمیعًا عاصرنا المنوال،                     نفس

هروب، او اعراض دون فیها التفصیل و معها باالشتباك قمنا عدة، مستویات علي للغایة ثریة تعُلم كلحظة رؤیتها و اللحظة لهذه                       االستجابة

  مع اختیار مقصود لمواجهة خوفنا و قلقنا و مشاركته سویًا كمجموعة من المتجاورین.

 

قائم به قمنا ما بعض تعُلم. كلحظة "كورونا" من لالنطالق االجتهاد أنواع من كنوع تواضع بكل بها قمنا تجربة مشاركة أّود الشهادة، هذه                         فى

عن ال عزلة تكون ان نردها لم عزل لحظة فى البعض بعضنا دعم و المرنة باالستجابة صله له به قمنا ما بعض و تعلیمي، محتوي                           علي

تعلیمي محتوي من معلمین كمجموعة بتخطیطه قمنا ما استعرض الحلقة هذه فى العالمى. و المحلي بأفقیه المحیط العالم عن ال و                       أنفسنا،

األطفال مع و أنفسنا مع التواصل محاوالتنا و الشخصیة رحالتنا یشمل تأمل استعرض أخرى، حلقة فى انطالق. نقطة "كورونا" من                      آخذین

  و األهالى و رفقة بعضنا البعض فى هذه اللحظة.

  

له یكون و حیاته في یحضر ما هو حقیقى، انخراط و سرعة و بعمق كبیرًا) أو كان (طفأل االنسان سیتعلمه شيء أكثر بأن نؤمن أننا                           بما

االشتباك واجب كمعلمین علینا جعل و الساعة، موضوع جعلها العیش، جوانب كل علي مفروض كواقع حیاتنا فى كورونا وجود فإن                      احتیاج،

علیه بناء و بخصوصه، كبار و كأطفال اسئلتنا معرفة و تعُلم كموضوع كورونا فیروس موضوع أخذ تعلیمى، كفریق قررنا، هنا من                       معها.

بشكل التعلیمیة موضوعاتنا تحضیر فى نفكر ما دائمًا اننا نقول أن أیضًا یجب یلي. فیما معكم نشاركه الذى التعلیمى المحتوي بتحضیر                       قمنا

اصطناعى، غربي، حدیث، اختراع هو مواد إلى التعُلم فتقسیم ..الخ)، عربى علوم، حساب، (مثل: المادة علي لیس و الموضوع، علي                      مبنى

حیاة فى حقیقى تطبیق و صلة و معني لها یكون فال الواقع، و الحیاة عن لها فصل و للمعرفة تجزئة فیه و الحدیثة، المدارس قیام مع فقط                             بدأ

  البشر.  سنقوم بعرض ما قمنا بتصمیمه و تطبیقه هنا بحسب كل جلسة و توضیح كیف یتصل الموضوع بمواد مختلفة فقط للتوضیح.

 

كل ان االعتبار فى األخذ برجاء - الكورونا فیروس موضوع من ینطلق تعلیمیى كمحتوي التالى بتخطیط قمنا بمساحات، تعلیمى                     كفریق

  االسئلة التى تناولتها الجلسات، هى اسئلة خرجت من األطفال أنفسهم و مننا ككبار متجاورین معهم أیضًا، و بناء علیها قمنا بتصمیم التالى:

 

  الجلسة األولي: مفاجأة الكورونا:

السبب● هو ما و یومى؟ روتین فى تغیر الذى ما حیاتنا؟ تأثرت كیف الجدید؟ الوضع تجاه العامة مشاعرنا هى ما األساسیة:                       األسئلة

  وراء كل ذلك؟

 

  النشاط:  قمنا بعرض فیدیو یشرح ظاهرة فیروس الكورونا و قمنا بنقاش بعده، و نشاط رسم●

  المصدر المستخدم:  فیدیو إلیمان اإلمام على قناة االسبتالیة علي الیوتیوب●

 

https://www.youtube.com/watch?v=D0MVsJhTdSQ
https://www.youtube.com/watch?v=AVqLvrO832g


خالل● من عنها التعبیر و المشاعر تسمیة و االجتماعى و العاطفى النمو مهارات و األحیاء، لها: التطرق تم التى المهارات و                       المواد

  الفنون

 

  الجلسة الثانیة: الوقایة الشخصیة و العنایة بالنفس

الماء● یساعد كیف الفیروس؟ تكوین هو ما نتجنبها؟ كیف و اصابتنا احتمالیات هى ما بذاتنا؟ نعتني ان یمكن كیف األساسیة:                      األسئلة

  و الصابون علي حمایتنا من الفیروس؟

 

و● معًا، األثنین تفاعل و التكوین، ناحیة من الصابون شكل و تكوینه، ناحیة من الفیروس شكل یشرح فیدیو بعرض قمنا                      النشاط:

  قمنا بنقاش بعده، و نشاط رسم ، و فیدیو آخر لشرح طرق الوقایة و النقاش فیها.

 

فیدیو● و لألطفال، الكرتونیة بینوكس د. شخصیة من الفیروس هو ما یشرح فیدیو التالیة: الفیدیوهات من مقاطع المستخدم:                    المصدر

من العالج و الوقایة أسالیب یشرح ف  یدیو و الفیروس ، أجزاء بتفكیك الصابون یقوم كیف و الصابون مع الفیروس تفاعل                     یشرح

  ایمان االمام  على قناة االسبتالیة على الیوتیوب.

 

  المواد و المهارات التى تم التطرق لها:  أحیاء دقیقة، كیمیاء، صحة عامة: عنایة شخصیة، تعبیر فنى●

 

 

 

 الجلسة الثالثة: المناعة: كیف یتم تكوینها

نتیجة● بأى نثق كیف األشیاء؟ هذه على یعمل من العالج؟ الى السبیل ما الفیروس؟ هذا من ننجو أن یمكن كیف األساسیة:                       األسئلة

  عالج یتم اعالنها لینا؟

 

الكسابه● للفیروسات مضادات الجسد یشكل كیف و الجسد، فیروس أى یدخل كیف المناعة: فكرة عن فیدیو بعرض قمنا                    النشاط:

األطفال من طلبنا و العالمیة الصحة منظمة عن نبذه ایضًا عرضنا الجسم. فى عمله كیفیة و المصل فكرة عن آخر فیدیو و                        مناعه.

هذه فى المؤسسات و العلم و الطب دور حول و الفیدیوهات، حول نقاش دار و تعمله، ما و كمؤسسة هى ما عرفنا و عنها                          البحث

https://www.youtube.com/watch?v=YS7vsBgWszI&t=23s
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157141009593434&id=713483433
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10157141009593434&id=713483433
https://www.youtube.com/watch?v=UHp2sJLscGk
https://www.youtube.com/watch?v=UHp2sJLscGk


من حولهم األطفال یسمعه لما النقاش اثناء سویًا تعرضنا كما ما. معلومة فى نثق تجعلنا التى المعاییر هى ما أیضًا ناقشنا                       الفترة.

  معلومات حول الفیروس و الوقایة و قمنا بتفنید ما یمكن ان یكون معلومة و ما یمكن ان یكون اشاعة.

 

بتكوین● الجسم یقوم كیف شرح عن آخر فیدیو و الكورونا ، فیروس انتقال كیفیة عن ایجیكولوجى من فیدیو المستخدم:                    المصدر

  مناعة  من شخصیة د. بینوكس الكرتونیة لألطفال.

 

  المواد و المهارات التى تم التطرق لها:  أحیاء، مؤسسات دولیة، تواصل، منطق●

 

  الجلسة الرابعة تاریخ الفیروسات فى العالم و كیف تعامل العالم معها:

یحدث● ما نقارن ان یمكن كیف و العالم؟ نجي كیف و حدث؟ ماذا قبل؟ من الجائحات هذه لمثل العالم تعرض هل األساسیة:                        األسئلة

  حالیًا بما حدث سابقًا؟ و كیف یمكن ان نتعلم مما حدث فى تاریخ الفیروسات؟

 

مقارنة● و واسع، نطاق على العالم لهم تعرض التى الفیروسات أشهر و العالم فى الفیروسات تاریخ عن فیدیو بعرض قمنا                      النشاط:

خالل من مقارنة مع الفیروسات، هذه على السیطرة تم كیف و مختلفة مناطق و دول تأثرت كیف و تأثرت، التى المناطق و                        بالدول

یشرح و - بالفعل كورونا جائحة حدوث (قبل العالم فى جدیدة جائحة ظهور الفیدیو یتوقع الفیروسات- هذه بین بیانیة                     رسومات

  سلوك االنسان الذى من المتوقع ان یؤدى الى حدوث جائحة بالفعل).

 

جانب:● إلى .Explained بعنوان نتفلیكس على الموجود الوثائقي المسلسل من الثانى الموسم من 7 رقم حلقة المستخدم:                   المصدر

  فیدیو من أكادیمیة التحریر على الیوتیوب عن انتقال فیروس االیبوال  و كیف تم فقدان السیطرة علیه.

 

  المواد و المهارات التى تم التطرق لها:  أحیاء، جغرافیا، سیاسة عامة، تاریخ، علم اجتماع، احصاء●

 

  الجلسة الخامسة و السادسة: فیروس كورونا من عدسة العدالة االجتماعیة و المبادرة االجتماعیة

https://www.youtube.com/watch?v=oxp0Zvj3Y0w&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=azE3rv5l28Y
https://www.youtube.com/watch?v=azE3rv5l28Y
https://www.youtube.com/watch?v=RtLP3iOGwxI&feature=youtu.be


فرد● من مختلف التأثر یجعل الذى ما مختلف؟ بشكل الناس یتأثر هل المجتمع؟ فى بالفیروس المتأثرین هم من األساسیة:                     األسئلة

الوقایة غیر شیئًا نفعل ان لنا هل المتأثرین؟ بین الفوارق تجاه و بعضه تجاه المجتمع به یقوم الذى ما ألخرى؟ شریحة من أو                         آلخر

  الشخصیة و الجلوس فى المنزل؟

 

و● المختلفة األعمال) طبیعة (و االقتصادیة و االجتماعیة الشرائح و السن ناحیة من المختلفة الفئات حول بالنقاش قمنا                    النشاط:

مصریین، الجئین، و (وافدین الواحدة الدولة داخل الجنسیات و للسكن)، المختلفة األشكال ذلك فى (بما الجغرافیة                  المناطق

الفارق هذا حیال فعله المجتمع و لألهالى یمكن فیما التفكیر فى بالبدء ذلك بعد قمنا الفئات. جمیع تأثر بین الفروق و                       آسیویین)،

مبادرات من الكثیر الجلستین هذین فى بعرض قمنا مختلفة. بأشكال نتأثر تجعلنا التى االجتماعیة العدالة انعدام و الكبیر                    المجتمعى

  األهالى و التى تعرض ما یتوفر لدینا من مقومات فیها بركة و عافیة كأهالى.

 

لم● اذا مصر من المبادرات كل - كأمثلة التالیة المبادرات استخدام تم المختلفة. األهالى مبادرات من اعالنات المستخدم:                    المصدر

  یذكر خالف ذلك:

أغنیة○ و األردن) (من العالمى الحكایا بیت لمبادرة عرض لألطفال: المفتوحة المصادر و األغانى و لألنشطة                  تجمیع

  مریم منیر عن فیروس الكورونا،  و مسابقة مشروع ُیحكى أن لألطفال

  األمهات التى تساند بعض من خالل جروبات الفیسبوك للتفكیر فى أنشطة منزلیة لعملها مع األطفال○

  حفالت األوبرا و األنشطة الفنیة و الجوالت االفتراضیة للمتاحف و المواقع األثریة التى تم فتحها أونالین○

 مبادرة تبنى مسنین فى دور مسنین اونالین (فى انجلترا)○

  مبادرة شراء الطلبات لألهالى المسنین○

 مبادرة احنا فى ضهرك حیث فتح المصریون المقیمون فى الخارج بیوتهم  للمصریین العالقین فى الخارج بشكل مؤقت○

  مبادرة اطالق سراح السجناء فى ظل وضع الجائحة و عدم مالئمة السجون للوضع الصحى○

و○ الیقظة و الحضور و الرسم مبادرات مثل نفسیة مناعة مصادر بناء و نفسي دعم دوائر من النفسي الدعم                     مبادرات

  الحكى و الیوجا اونالین

  مبادرات لحیاكة كمامات و مالبس لألطباء○

 

المبادرة● نواة و المواجدة، و التعاطف مهارات السیاسى، االقتصاد االجتماع، علم لها: التطرق تم التى المهارات و                   المواد

  المجتمعیة

 

  الجلسة السابعة: فیروس كورونا من عدسة صناع القرار

صانعى● على یتوجب الذى ما الدولیة؟ المؤسسات و الدولة مؤسسات مستوى على قرارات بصناعة المعني من األساسیة:                   األسئلة

  القرار أخذه فى االعتبار فى الوضع الراهن؟

 

الصحة● منظمة و الصحة وزارة مثل القرار صناعة دوائر من مختلفة أماكن فى شخصیات تقمص تم دراما: و محاكاة                     النشاط:

التى القرارات و األسئلة نوعیة و الشخصیات، هذه بال فى یدور ان یمكن ما الرتجال مالبس، و اكسسوار استخدام مع                      العالمیة،

  یقع علي عاتقهم أخذها.

 

  المصدر المستخدم:  أنشطة دراما ارتجالیة●

 

  المواد و المهارات التى تم التطرق لها:  دراما، خیال ابداعى، فنون ارتجالیة و ادائیة، سیاسة عامة، حوكمة●

 



 

 

  الجلسة الثامنة: نحن  كفاعلین و كشهداء علي فیروس كورونا

كشهداء● حیاتنا من الفترة هذه بتوثیق نقوم ان یمكن هل الفیروس؟ لهذا كمعاصرین نلعبه ان یمكن الذى الدور ما األساسیة:                      األسئلة

  علي العصر؟ كیف سیعرف الناس فى المستقبل عن الكورونا و من أى مصادر؟

 

و● الصحى. الحجر فترة خالل فى ابداعى بشكل أیامهم بتوثیق یقوموا ألشخاص أفكار و فیدیوهات بعض بعرض قمنا                    النشاط:

  ناقشنا فكرة ان نكون شهداء علي عصر ما و تكون توثیقاتنا مصدر شهادة على هذا العصر و تكوین تاریخه.

 

انجذاب عدم او الفترة، من عام ارهاق او اهتمام لعدم ذلك یكون قد توثیق، دفتر البقاء اهتمامًا معهم عملنا الذین األطفال یبد                        لم

تكن لم و فیدیوهات عمل بعضهم أحب منهم. سنًا األصغر علي یصعب الكتابة وسیط ان او عرضناها، التى الفیدیوهات                     لنوعیة

من المساهمة أنواع من كنوع عملها آلخرون یمكن ألنشطة مشاركة فیدیوهات كانت لكن و لحیاتهم، توثیقیة فیدیوهات                   أیضًا

كبار. لیس و الحجر أثناء حیاتها بتوثیق تقوم ألطفال فیدیوهات باختیار العرض، أثناء ینصح الحجر. اثناء للناس كأطفال                    جانبهم

من األطفال یتمكن فلم العمر، فى كبار ألشخاص توثیق عرضنا ألننا للفكرة األطفال ینجذب لم انه نعتقد كفریق، تأملنا                     ففى

  التماهى معهم.

 

التواصل● منصات على الفیدیوهات من الكثیر جانب الى المقال ، هذا فى األسئلة و االلهام بعض ایجاد یمكن المستخدم:                    المصدر

  االجتماعى ألشخاص یقوموا بتوثیق أیامهم بشكل ابداعى فى الحجر  مثل هذا الشخص.

 

  المواد و المهارات التى تم التطرق لها:  تاریخ شعبي، مهارات عاطفیة و اجتماعیة، توثیق، اعالم●

 

  الجلسة التاسعة: فیروس كورونا ظاهرة عالمیة - تربطنا بالعالم

  األسئلة األساسیة:  كیف یتأثر نظرائنا فى العالم كله بهذا الفیروس؟●

 

https://www.middleweb.com/42521/kids-journals-could-become-primary-sources/
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10221320680991174&id=1372444322


الحدیث● لیتبادلوا العالم من مختلفة أجزاء من العمر نفس فى أطفال و مصر من مساحات فى األطفال بین جلسه بتیسیر قمنا                       النشاط:

و التعاطف مهارات تطویر من األطفال یتمكن حتى حیاتهم، تغیرت و كانت كیف و بالفیروس، منهم كل یتأثر كیف حول النقاش                       و

  الوعى بما هو خارج دوائرهم الصغیرة و تطویر أواصر صلة بأناس آخرین أثناء ظاهرة تؤثر علي العالم أجمع.

 

  المصدر المستخدم:  منصة اجتماعات اونالین و اتصاالت مع مدارس و أطفال من أجزاء مختلفة من العالم.●

 

  المواد و المهارات التى تم التطرق لها:  التواصل، الحوار بین الثقافات، الثقافات و الشعوب، الجغرافیا●

 

  ملحوظة:  جاءت هذه الجلسة فى االسبوع الثالث فعلیًا أثناء التطبیق حیث خضع تنفیذها لترتیبات لوجستیة و اتاحة التنفیذ فى هذا الوقت.

 

  بعض المالحظات العامة على الجلسات:

●11 الى 6 من العمریة الفئة فى مصر، القاهرة، من بنین و بنات مع ابریل 17 و مارس 17 بین الفترة فى الجلسات هذه تنفیذ                           تم

 سنة، من خالل جلسات تعُلم أونالین، حیث كانت مدة الجلسة من ساعة إلى ساعة و نصف.

 

 یمكن تبسیط أو تعقید المحتوي و زیادة ثراؤه بناء علي الفئة العمریة و استعداد الُمتعلمین.●

● 

مثل● بیئیة سلوكیات و ظاهر من الیها العالم وّصل ما و سبقها بما الكورونا لحظة ربط هى: المحتوى الیها یتطرق قد أخرى                        أفكار

ممارسات مثل اقتصادیة و معه، االنسان تعامل طرق و الحیوان حقوق و المناخى، التغیر و البیئي لالنهیار المؤدیة                    السلوكیات

منظور ایضًا و روحانى، منظور من لها التطرق یمكن كما سیاسیة. و اجتماعیة و االستهالك، ثقافة و النیولیبرالى،                    االقتصاد

و ببركة للعیش مجتمعاتنا فى متوفر هو ما و معهم، للتعامل االنسان مصادر بناء و الوحدة و الخوف و القلق عن اجتماعى -                         نفسي

التة البحتة االحصاءات و الریاضیات نظر فوجهة لالشیاء: الكونیة المناظیر اختالف وجهة من لها التطرق ایضًا یمكن كما                    عافیة،

مثل أخرى عدسات و مناظیر یوجد و األشیاء، لرؤیة فقط واحد منظور هى رعب و خوف من تبثه ما و الغربى العالم بها                         یتعامل

  رؤیة صالبة المجتمعات و تضامنها و بحثها عما هو متوفر لدیها لتعدیة هذه األزمة.

 

اخذه● أو ذلك من أى تنفیذ یّود العائلة، افراد أحد أو معلم أكان سواء شخص، ألي مفتوح بالطبع هو و للتوثیق سبق ما كل                          نشارك

 كمصدر الهام و البناء علیه و التغییر فیه بما یتوافق مع سیاقه و اسئلة المتعلمین من حوله.

 

 برجاء لمن یقوم بتنفیذ أى مما سبق، أو التعدیل و التطویر و التطویع و االبداع فیه، ان یشاركنا بما قام به لنتعلم سویًا.●

  

كمیسرین،● - التناقش، و الحدیث خالل من كان بل تلقینیًا، سیاق یكن لم الجلسات، هذه كل فیه تمت الذى السیاق أن ذكر المهم                         من

نملك ال بالفعل فنحن اجابات، تمتلك سلطة بمثابة نكن لم آمالنا، و حیرتنا و تساؤالتنا و مشاعرنا األطفال بمشاركة ایضًا                      قمنا

نفصل لم الراهنة. اللحظة فى حولنا یحدث ما كل من معنى نصنع و سویًا نتحاور و نتسائل ان نحاول لكن و شيء، ألى                         اجابات

له، تطرقنا موضوع و علم فكل لها، تطرقنا التى الموضوعات أو العلوم من أى عن الحالیة للحظة العاطفى و الشعورى                      السیاق

و المشاعر، هذه مع التعامل یمكننا كیف عن تحدثنا و عنها، تحدثنا و شاركناها موجودة، أخرى مع تفاعل و مشاعر بداخلنا                       وّلد

  كیف یمكن ان نكون بمثابة دعم لبعض كمجموعة اثناء التفاوض مع هذه المشاعر.

 

  تم تطویر و تطویع المحتوي بشكل دائم بحسب اسئلة المتعلمین، فزادات أجزاء و اخُتزلت أجزاء اخرى.●

 

من التعُلم فى بالتفكیر نقوم ان یمكن كیف توضیح تعُلم كلحظة الراهنة اللحظة على المبنیة و الحّیة التجربة هذه مشاركة خالل من أّود                         كنت

مواد بحسب متجزيء غیر و بالحیاة مرتبط شيء هو التعُلم ان كیف و للُمتعلم، الراهن االحتیاج و اللحظة و السیاق و بالواقع االتصال                         خالل

الذین األهالي یقلق ما كثیرًا "المواد". لكل التطُرق احتیاجه، و الُمتعلم بحیاة مربوط انه طالما موضوع، أى خالل من یمكن انه و                        معینة،

و یحتاجونه"، ما األطفال یتعلم "ال ان من مدرسى، بنظام أبنائهم ربط یفضلون ممن آخرون أو حر، نظام خالل من بالتعُلم ألطفالهم                        یسمحون

كل عن یتعلم ان موضوع أى خالل من یمكن الطفل أن أقول ما دائمًا متى. و یدرسونه ما لهم یخطط لمن بحاجه دائما األطفال ان                           یظنون



حوله من انتباه و اللحظة تلك وجود هو المهم ذلك، الى فیه یحتاج الذى الوقت و اللحظة فى الیه یحتاج ما سیتعلم الطفل ان و العالم، فى                             شيء

  من أهالى و معلمون لها.

 

بعض فى االصابه و بعض فى التقصیر اجتهاد، اى مثل یصیبه، اجتهاد هو و الحقة، حلقة فى تأُمل بعده یأتى اجتهاد، اال هى ما التجربة                           هذه

  آخر. اذا وجدتم طرق أخرى للتطبیق و معان أخرى یمكن استخالصها، رجاء شاركونا.

 

 

  امتنان و شكر

خاصة و للجمیع، المصدر مفتوح جعله و تعلیمي محتوي اتاحة فى شارك و مصادر أو معلومات توفیر على عمل من لكل عمیق                        امتنان

  باللغة العربیة، سواء كان ذلك فى أثناء لحظة الكورونا أو قبلها. و على رأسهم كل من قمنا باستخدام فیدیوهاتهم كمصادر تعلیمیة.

 

ننمو و فیها، نتجاور و منها نتعلم و اللحظة بهذه نستمتع ان المحیط، القلق و الخوف وجود برغم قرر، الذى بمساحات التعلیمى للفریق                         امتنان

  من خاللها سویًا یومًا بعد یوم.

 

الى یهدف و الواقع، و بالسیاق متصلة نقدیة، لنظرة المتبنى و الحر التعُلم من یرون الذین خارجها و العربیة المنطقة من معلمینا لكل                         امتنان

اللذان و البرازیل، من فریرى باولو الراحل و بفلسطین فاشة منیر المعلم رأسهم على (و للتعُلم بوصلة العافیة و االجتماعیة العدالة قیم                        اعالء

  رافقانا، كفریق تعلیمى، و ما زالوا، بشكل كبیر فى هذه الرحلة).

 

االستكشاف و الدائم للبحث المحركة اسئلتهم و فضولهم و بدهشتهم ابهارنا عن ینفكوا ال الذین و و الالتى مساحات ألطفال عمیق                       امتنان

  الیجاد معني.

 

 

 


