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 أعزائي الطالب، الوالدة، الوالد، الجار، الجد والجدة، الصديق!
 

 بكم أهال وسهالا 

 

يوم مينلينا االستماع إلى طفل أو شاب أو شخص بالغ في التعليم في ه  القصص، أي  سردمناسبة إلى 

 !2020فبراير في شباط/و 26/11/2019

 

لقائنا. ( قبل أن مرتينرة واحدة )أو القصص م سردجرب القصص باختصار.  سردستخدام طريقة قدم لكم طريقة اأ

كما يمكنك أيضاً أن تجرب جعل شخص بالغ يروي قصة. حاول ذلك حتى لو  قصة، رويحاول أن تجعل طفلك ي

في ، لكن قد يستغرق األمر  لرواية القصةدقيقة    15إلى    10غالبًا ما يستغرق األمر ما بين    ك سابقاً.لكنت قد جربت ذ

يسرد القصة دع الراوي  المدة التي تستغرقها الرواية.الراوي ، إذ يقرر وقتًا أطول أو مجرد لحظةبعض األحيان 

ر الطفل / الراوي، كيف وكيف يشع قصصالاآلخرين يروون  جعلكوشعورك عن سجل أيًضا أفكارك بكل هدوء و

تذكر أن تطلب من الراوي اإلذن لقراءة القصة و  أحضر حكاياتك وأفكارك وأسئلتك إلى التعليم يبدون وماذا يقولون.  

تعليمنا. مالحظة: في القصص  سردتك في أدناه. نحن بحاجة إلى تجرب القصص سردتعليمات ترى في اجتماعنا. 

ً  أنهذا وذاك هو األهم من  صته. لذلك ال ق الشخص اآلخر، وإال فقد ال يرغب في سردرويه حقًا بما ي تكون مهتما

 .استمع باهتمام لما يقوله الراويفقط، بل " متك ؤدي مه"تذلك كأنك تفعل 

 

 يجازإالقصص ب سرد

 

أو الشاب طفل أو المناسبة للجميع وسهلة االستخدام. تتمثل فكرة سرد القصص في منح  سرد القصصطريقة 

ا في السرد يكون المستمع والكاتب . لتحدث عن أفكارهلالشخص البالغ فرصة  ما إلى  أن يستمعويريد حقاا  مهتما

 بالذات. ةفي تلك اللحظالراوي قوله يحب 

 

 بسرد القصص:بدء ال

 

 :مجموعة األطفال )أو الكبار(لأو  قل للطفل

ا كما ت، وسأكتبها أنا  (قصة أو حكايةقصة خيالية )اسرد   قصتك ويمكنك تغييرها   قرأرويها لي. وفي النهاية سأتماما

 .إذا أردتتصحيحها أو 

 

تماًما كما  !" ثم اكتب القصة أو حكاية سرد قصة خياليةأ(: "ال تسأل!الطفل أو مجموعة األطفال أو البالغين )نبّه 

ون تغيير أو على مرأى من الراوي وبدكلمة  بكلمة  القصة في مذكرة  اكتب  أن يرويها في تلك اللحظة.    الراوي  يريد

لراوي حتى يتمكن من تصحيحها أو تغييرها إذا رغب في لاقرأها ، ما تصبح القصة جاهزة عندو.  تصحيح أي شيء

أو اآلباء أو البالغين اآلخرين( إذا كان  الشباب)األطفال أو  رينلآلخلألطفال قراءة القصة المسر أيضاً ذلك. إن من 

ا قد أعطى    الراوي  رد فعل ، وكيف كان  فكرتماذا  بو  بدأ،، كيف  المالحظات عن ظروف السرداكتب أيًضا    بذلك.  إذنا

معك وأن تقرأها أخذ القصة كي يمكنك أن تمن الراوي اإلذن ، وما إلى ذلك. اطلب ةدهشالار أثالذي  الراوي، وما

هتماًما حقيقيًا باالستماع إلى افيه أنت تظهر وضع . من المهم خلق ةال تطلب اإلذن إال بعد سرد القصفي اجتماعنا. 

للتفكير  يحتاج إلى وقتوتذكر أن الراوي غالباً ما  مناطة بك.تقوم بمهمة إنما بأنك  اإليحاءاآلخر. لذا حاول تجنب 

كل هدوء وبدون فقدان ب جرؤ على االنتظارتعليك أن ، ولكن كاتب القصةقد يبدو الصمت وقتًا طويالً لوفيما يقوله. 

 الصبر.

 

القصة أوالً ثم يروونها. سجل  يرسمواصورة لقصته. يريد األطفال في بعض األحيان أن  رسمغالباً ما يريد الطفل 

كيف بدء الموقف ستقلة  في ورقة مويمكنك أن تكتب  .  ومكان تسجيلهارد القصة  س  اسم الراوي وعمره وتاريخأيًضا  

مسجل القصص بضع قصص، يتعلم سرد بعد و. في تلك الحالة ، وما الذي فكرت به وشعرت بهبعد ذلكوما حدث 

 و له عمل السرد والتسجيل شيئاً سهالً وطبيعياً.كيفية التصرف ويبد
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ا حجز أن تيمكنك  األطفال.  الى الحائط ليراهع القصص أن تعلقعلى رف الكتب أو لقصص األطفال  اا خاص ملفا

ً قصصألي إنسان أن يروي  يمكن البالغ الكاتب يكون الشيء المهم هو أن ، لكن جديدة في أي وقت وفي أي مكان ا

واسطة مالمحه أيضاً. ما يريد الراوي قوله وأن ينقل رسالته بينقل  أن ما يقوله الراوي و  مهتم حقاا بسماعشاب  أو ال

الطرفين  عندما يرغب أحد "بيننا"القصة نشأ كاتب القصة، أي ت"قصة" مشتركة بين الراوي وإلى  السرديتحول 

ً مشترك  اً وقتيعطي  سرد القصص  حيث أن    بالكالمواآلخر  بينما يرغب الطرف  في االستماع   أو   القصةيتم تقييم  . ال  ا

فقط كلمتين  فقد تكون مؤلفة من    ،الراوي ما هي القصةبل يقرر  دة المدى،  يتفسيرات بعج منها  تتُستنال  ، كما  اانتقاده

ً "كتابأو أن تكون  بشكل تسجيل قصص طفل صغير فعندما يتم نحن نتمتع بها معا. ، و" أو تجربة أو حتى مزحةا

يدرك   بهذه الطريقةوإلى حروف يمكن قراءتها الحقًا كما هي مكتوبة.  كالمه  ف يتحول  كييالحظ  منتظم، فإن الطفل 

 .الكتابة والقراءة من تلقاء أنفسهم ن تعلمويلعديد من األطفال العالقة بين الكالم واللغة المكتوبة والقراءة، وا

 

 ةئالة ومكافعلى نطاق واسع، ولوحظ أنها طريقة قابلة للتطبيق وفعلقد تمت تجربة طريقة سرد القصص وبحثها 

القصص طريقة سرد  تم استخدام  لقد  .  لألطفال(نفسية  )بما في ذلك الجائزة الدولية، نموذج االتحاد األوروبي للصحة ال

جعل الطالب بعضهم بعضاً يسردون القصص، كما فعل ذلك لقد . كبار السنحتى  ة واحدرواة بعمر سنة بنجاح من 

األفكار واالبتكارات التي وجدوها الكبار أيضاً، وبذلك صاروا يستمعون إلى ذكرياتهم وتجاربهم عن األبوة مثالً وعن  

 في العمل.

 

نتظم وعلى ينتج المعلومات بشكل أكثر عندما يُطلب من الطفل أن يسرد القصص بشكل م  سرد القصص  لوحظ أنلقد  

. يؤسس سرد القصص وعندئذ يمكن االستماع إلى ما يفكر به الطفل وما هي أفكاره الرئيسية في كل وقت،  عدة مرات

اللبنات األساسية لبناء هوية المرء، وبذلك يعتاد الطفل على التعبير عن أفكاره لآلخرين وتنمو ثقته بنفسه. إن أطرف 

 فرح، وأن نحصل على نوع جديد من المقابلة التي تخلق إحساًسا بالمجتمع!ما في رواية القصص هو أن نكون معًا ون

 

 

 ،محفزةسرد قصص  تنتمنى لكم لحظا

 

 (Liisa Karlssonليسا كارلسون )

 جامعة هلسنكي
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