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“هذا النضج وهذا احلوار الداخلي لم يكن بهذا العمق وبهذا املستوى
دون معايشة جتربة قوية كتجربة الدراما يف سياق تعلّمي”.

يف املدرسة الصيفية يف جرش عالَم آخر من العلم واملعرفة، اقتربُت من إسراء لدرجة قلّصت كل املسافات، رؤية مختلفة 
نسخت املوروث الثقايف والوظيفي للعالقة بني املشرف واملعلم، جتربة عميقة املسؤول فيها شغفنا املشترك يف حتقيق احللم.

من الحاجة إلى اإلبداع
دوٌر مختلف للمشرفة 
الرتبوية

سحر زماعرة

وعبور  اإلنسانية  جتاربُنا  أمسنا،  صنيعُة  إال  نحن  ما 
هي  التي  املدرسة  فكيف  مكوننا؛  هي  فينا  اآلخرين 
وما  األيام  تلك  من  فيها،  وأعمارنا  ونهارنا  يومنا  نصف 
تركت  بالهموم  مثقلة  الغالب  يف  من جتارب  إياه  حّملتنا 
التفوق األكادميي؛ إلى  نَُدباً عميقة حتى مع  يف أرواحنا 
من  الكثير  وتغيير  وأثرها يف صقل شخصيتي  اجلامعة 
عقائدنا، إلى العمل كمعلمة ومتعلمة يف آن، مجموعة من 
التجارب صنعتنا مبا نحن عليه، ومن هذه التجارب ننطلق 
بتساؤالت هي يف األصل أهداف نبحث عن حتقيقها، فما 

أعمق تساؤالتنا يف مجال عملنا لننجزه بأجود مستوى!

لماذا نتعلم؟!
إن أقوى دافع لإلنسان لإلبداع هو حاجتُه للشيء، حاجته 
يف  رغبتي  أعماق  تسكن  التي  الفكرة  هي  هذه  الذاتية، 
تطوير ذاتي، حضور ماضي املدرسة وما تبعها من جتارب 
دائمة  لتجعلني  بقوة  أمامي  ماثلًة  كانت  كلها  اجلامعة،  يف 
البحث عن طريقة جتعل تعلم األطفال أفضل. كل الندب 

العميقة يف روحي والتي سكنتني كانت احملرَك للبحث عن 
شيء تطابق متاماً مع ما وجدته يف الدراما يف سياٍق تعلمي. 
األشياء،  يف  تفكيري  منط  صياغة  الدراما  أعادت  لقد 
واألحداث ال متر مروَر الكرام، جميعها تعلق بالذاكرة، مثيرًة 
تساؤالت وجودية حتتاج إلى دراما ودراما حتى جنيب عنها، 
تعاملي  تغيرُت يف  لكنني حتماً  إجابات،  إلى  وقد ال نصل 
وحكمي على األمور. هذا النضج وهذا احلوار الداخلي لم 
قوية  معايشة جتربة  دون  املستوى  وبهذا  العمق  بهذا  يكن 
ق مسؤوليتي نحو  كتجربة الدراما يف سياق تعلمي، ما عمَّ
من  املنهج  هذا  يعايشوا  أن  لهم  يكون  كيف  أطفالنا،  تعلم 
والفكر،  النضج  من  عاٍل  مستوى  إلى  يصلوا  حتى  التعلم 
ليكونوا قادرين على التحرر من كل أشكال اجلهل والتخلف 
بالضبط  االحتالل؟ هذا  من  التحرر  قبل  البالية  واألفكار 
ما نحن بحاجة إليه، وهنا تقف الكلمات عاجزًة أمام جهد 
هؤالء العظماء املدربني الرائعني الذين تركوا بصمة ثابتة 
وعميقة، أساتذتنا ومدربينا يف املدرسة الصيفية، والذين 

لم يتوانَوا عن تقدمي األفكار واملساعدة.
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تجربتي قبل الدراما:
واإلبداع  املعرفة  إنتاج  يف  اإلنسانية  التجربة  ل  تأمُّ  من 
واإلجنازات  االكتشافات  وراء  الدافع  هي  احلاجة  كانت 
كيف  تساؤل:  لإلجابة عن  العظيمة، يف محاولة  العلمية 
بالتعاون  مشاريع  نفذت  عميقاً؟  التعلم  يكون  أن  ميكن 
مع بعض املعلمني منها فكرة: )حياتنا حساب( حيث كنا 
الطلبة  يتداول  الصف،  زاوية  يف  صغيراً  متجراً  نصمم 
السياقات  بعض  خالل  من  التجارية  النشاطات  بعض 
السياقات،  تخطيط  يف  تكمن  الصعوبة  كانت  البسيطة، 
ضمن  متثياًل،  ال  مقنعاً  التسوق  هذا  جعل  يف  صعوبة 
واجهتنا  كما  املعلمة،  من  بتكليف  ال  الطفل  عند  حاجة 
البيع  صعوبات يف إيجاد قصص نبني من خاللها قصة 
والشراء، وهي أنها حتتاج إلى وقت ومهارات يف التصميم، 

لذا بقي اإلجناز محدوداً.

واحدة  تعلم  رحلة  في  ومعلمة  مشرفة 
مشرتكة:

يف كل عام ينضم إلينا مجموعة من املعلمني اجُلدد الذين 
نوليهم أربع زيارات سنوية، من بينهم يف العام 2013 كانت 
أساليب  تخصص  الطيرة  معهد  خريجة  سراحنة،  إسراء 
بدقة،  األشياء  تطبيق  حتاول  كانت  معلمة  رياضيات، 
على  تعمل  وبدأت  حساب(  )حياتنا  فكرة  عليها  عرضُت 
كانت  الزيارات،  خالل  من  التجربة  أتابع  كنُت  الفكرة، 
من  بالرغم  احلياتي  السياق  خلق  يف  واضحة  الصعوبة 
مقتنعتني  كنا  كلينا  أن  إال  العمل،  يف  الطالبات  انخراط 
السنوات  واستمرت  القصة،  ينقص  ما  شيئاً  هناك  بأن 

على هذا احلال، حتى انخرطنا يف 
على  وتعرفنا  التعلم،  لبنات  مشروع 
وفيفيان  الرمياوي  مالك  األستاذين 
الدرامية  أنشطتهم  كانت  طنوس، 
ملِهمة لنا يف ُورش التدريب، وقدما 
يف  للمشاركة  مشكوَرين  الدعم  لي 

هذا احللم.

على أعتا	 الحلم:
الدراما يف التعليم حلٌم راود أفكاري 
وإسراء  أنا  أخيراً،  قبلنا  دوماً. 
 / للدراما  الصيفية  املدرسة  يف 
القطان،  احملسن  عبد  مؤسسة 
الدراما،  عن  لنتعلم  شغف  كلنا 

صعوبة  عنا  وتطوي  تظللنا  سحابًة  تشكل  التساؤالت 
السفر ومراحل الطريق، كيف ميكن للدراما أن تساعدنا 
يف بناء التعلم كما نحلم؟ هل ستكون املدة التي سنقضيها 
عن  الدراما  ستجيب  هل  بتعلمه؟  نحلم  ما  لتعلم  كافيًة 
تساؤالتنا؟ نريد أن نتقن العمل بالدراما، كيف ميكن أن 
نبني تعلمنا بالدراما؟ كيف ميكن توسيع الفكرة وتعميقها 
مبا يخدم الفكرة الكبرى، وهي أن يكون التعلم مبنياً على 
الدراما، خاصًة يف الرياضيات، ملا لها من أهمية بالغة يف 
بقية مجاالت احلياة وبقية العلوم، كيف ميكن للدراما أن 

تخلق حاجاٍت للتعلم عند األطفال؟

العلم  من  آخر  عالم  جرش  يف  الصيفية  املدرسة  يف 
واملعرفة، اقتربُت من إسراء لدرجة قلَّصت كل املسافات، 
للعالقة  والوظيفي  الثقايف  املوروث  رؤية مختلفة نسخت 
فيها شغفنا  املسؤوُل  واملعلم، جتربة عميقة  املشرف  بني 

املشترك يف حتقيق احللم.

انخرطنا بالدراما، بدأنا بالعمل مع »تيم« يف دراما عباءة 
بعض  علينا  طبق  الدراما،  عناصر  على  تعرفنا  اخلبير، 
التخطيط سهلًة  تبدو عملية  ما  بقدر  الدرامية،  خططه 
االنخراط فيها يظهر لك  أن  إال  األولى،  للوهلة  وسلسة 
التخطيط  كثيرة،  ملهارات  وحاجته  املوضوع  دقة  مدى 
باملهمة  يكن  لم  اخلبير  بعباءة  الرياضيات  دروس  ألحد 
السهلة؛ أن حتاول وضع أحد دروس الرياضيات يف قوالب 
الدراما، كأمنا تتحول من املجرد الكامل إلى احلياة، ومع 
تنوع املجال الذي تكثر فيها خيارات توظيف الرياضيات 
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اخليارات،  دراسة  يف  والدقة  العناية  تزداد  احلياة  يف 
يف  أما  منفصل،  بشكل  املواضيع  تطرح  فالرياضيات 
الدراما فال يوجد فاصل بينها وال يوجد ما يضمن ترتيبها 
يف السياق؛ السياق يستحضر كل العمليات يف آن واحد، 
معرض  اختيار  الرياضيات،  تدريس  مع  يتفق  ال  وهذا 
اعتبارات،  عدة  َحكمته  خيارات  عدة  بني  من  السيارات 
ومناسبتها  السياق  هذا  يف  املتداَولة  األعداد  ِقيم  منها 
فريق اخلبراء موظفني يف  التعلمي، هل سيكون  للسياق 
وإعالم؟  دعاية  خبراء  سيكونون  أم  السيارات؟  معرض 
التي  اإلنسانية  القيمة  ما  املعرض؟  صاحب  الزبون  هل 

سنبنيها؟ ما هي املهمات التي سينخرط فيها الطلبة؟
بالدراما ستالحظ عدد  معلماً  كنَت  لو  املرحلة،  يف هذه 
كٌم  والسياق،  واالنشطة  للمهام  ستضعها  التي  البدائل 
على  تستقر  حتى  تختزل  واخليارات  البدائل  من  هائل 
املخطط مرات  النهاية سيتغير  أو خمس مهام، يف  أربع 
لم  ما.  نوعاً  ُمرٍض  مخطط  إلى  تصل  أن  إلى  كثيرة 
تكن اخلطوات واثقًة لوال وجود املراجع التي زودتنا بها 
املؤسسة مشكورًة وطاقمها من املدربني الرائعني أ. مالك 
أ. معتصم األطرش، وزمالئنا من  أ. فيفيان،  الرمياوي، 

املرّكزين والطالب الذين هم مصدر إلهام.

الطال	  مع  الجديدة  التجربة  سياق  من 
والمعلمني:

مع الطالب:
من  عليها،  والعمليات  الكبيرة  األعداد  املختار:  الدرس 

كتاب الصف الرابع يف مبحث الرياضيات.

أن يستثمر  • ويتمنى  ثروة،  يطلب شخص مغترب جَمع 
يف فلسطني إليجاد فرص عمل لبعض أهله ودعم دور 
املُسنني ودور األيتام، املساعدةَ من خبراء يف السيارات 
يعلمون ذوَق أهل فلسطني بالسيارات، ليكونوا موظفني 

يف املعرض.
يدخل الطلبة يف عدة مهام من اختيار ألوان السيارات  •

نوعية  إضافات  وعمل  أنواعها،  واختيار  تلوينها  عبر 
التكلفة  سعر  تبني  بطاقة  وعمل  الدعاية  وبناء  لها، 

واالضافات وسعر البيع ومقدار الربح.
انخرط الطلبة يف العمل بشكل رائع، وتعلموا األعداد  •

الكبيرة بعمق ومبنطق قراءة وكتابة ومقارنة، ومتكنوا 
صمموا  ثم  عليها،  احلسابية  العمليات  إجراء  من 
احليِّز املكاني للمعرض، وبدأت عمليات البيع والشراء 

مبسؤولية وباهتمام.
كان التوتر شديداً واخليارات على الطلبة صعبًة عندما  •

راَسلَت معرَضنا شركٌة كورية تعرض علينا شحنًة من 
السيارات مببلغ قليل وحتقق أرباحاً عالية، لكنها غير 
آمنة على البيئة، وبقي القرار عالقاً يف أذهانهم، حيث 
البيئة بكل ما فيها من حياة، مرضى السرطان، مرضى 
الربو يحملونهم مسؤولية القرار، يف املقابل املال والربح 
الوفير والرغبة يف التبرع للجمعيات اخليرية كنوع من 

التكفير عن الذنب.
عملوا على تطوير السيارات بإضافات نوعية والفتة،  •

واحدةٌ من اإلضافات كانت اقتراح طالب إضافة كاميرا 
السيارة،  داخل  بالهاتف اجلوال  مرتبطة 
السيارة  إلى  تُضاف  حساسات  وأخرى 
مرتبطة بنظام التكييف، ويف حال وجود 
أشخاص داخل السيارة وانخفاض معدل 
األكسجني أو ارتفاع احلرارة يُشغل نظام 
اخلارج.  من  الهواء  إدخال  مع  التكييف 
انفعلُت مع الفكرة وقلت: أو تُفتح نوافذ 
قد  ال،  قائاًل:  الطفل  فرد  السيارة، 
تتعرض السيارة باألطفال خلطر أكبر يف 
وغيره.  كالسرقة  الشبابيك  ُفتحت  حال 
التفكير  من  العميق  املستوى  هذا  كل 
لوال  ليحدث  يكن  لم  األفكار،  وغيره من 
املستوى العالي من االنخراط واالندماج، 
وهذا مؤشر قوي جداً على االستمرار يف 
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الدراما واألمل بتحقيق مستوى عاٍل من املُخَرجات.
كتابة  • تعلم  ... يف  الطفل س  ومثابرة  رغبُة  كانت  وما 

عمق  على  مؤشراً  إال  خلفي،  وسعيُه  الكبيرة  األعداد 
وكان  باملسؤولية،  العالي  وإحساسه  بالدور  انخراطه 
االستثمار يف حلظة التعلم املكثفة، أن عملنا معاً فترة 
ليتمكن  البطاقات،  من  مجموعة  وأهديتُه  الزمن،  من 
بعد  ألنه  مبفرده،  البطاقات  كتابة  على  التدرب  من 
جتهيز  على  العمل  يجبره ضغط  قد  العمل  من  فترة 
أكثر من سيارة، هنا يحتاج إلى أن يكون متِقناً دون أن 
يلجأ إلى غيره، ونصحته أن يستفيد من وقت فراغه 
ليتمكن من هذا العمل، فهو مهم لوظيفته يف شركتنا. 
قررت يف نفسي أن أولي هذا الطالَب بعض املسؤوليات 
ليجهز  اخلدمية  السيارات  جانب  تولي  يف  اإلضافية 
األلوان  اختيار  يف  ذوَقه  ألن  نظراً  وتلوينها،  بطاقاتها 

جميل، وقد يفيد الشركة يف سرعة التسويق.
املكاني  • احلّيز  )جتهيز  املعرض  إعداد  مرحلة  يف 

بني  الفرق  البداية  يف  عليهم  اختلط  الدرامي(:  للعب 
الهيكل  بناء  بصدد  أننا  إلى  نبهتهم  واألدوات،  املبنى 
هي  ما  دومنات،  أربعة  مساحة  على  للمعرض،  العام 
األطفال:  اقترح  إليها،  نحتاج  التي  األساسية  املرافق 
مرافق صحية، كافتيريا، غرفة حارس، بوابات، مغسلة 
لسيارات  قسم  األشجار،  لزراعة  أحواض  للسيارات، 

اخلدمات، غرفة تخزين لقطع السيارات، مكتب مدير، 
املعلمني  ودَعْونا  املعرض  بنينا  ثم  موظفني،  مكتب 

واملدير الفتتاح املعرض.
اهتموا  • لالفتتاح،  التفاصيل  أدق  بتجهيز  الطلبة  اهتم 

بنظافة املكان وترتيبه، اهتموا بتوزيع األدوار، ويف أثناء 
االفتتاح اهتموا أن يتحدثوا عن السيارات يف املعرض 
وعرض دعايات عنها. ويف املهمة النهائية وقف الطلبة 
استيراد  بني  القرار،  اتخاذ  يف  وحيرة  توتر  حالة  يف 
سيارات كورية كصفقة لكنها غير صديقة للبيئة لكن 
لبيت  منها  كبير  جزءٌ  يُخصص  كبيرة  بأرباح  ستعود 
رعاية األيتام، وبني عدم استيرادها بسبب التلوث الذي 

تسببه للبيئة.
كان املعلم دوماً يبدي إعجابه من سلوك طالبه، ويقول  •

كنت أظن أنني أعرفهم، أنا أتفاجأ بفالن وفالن، ُدهش 
وكانوا  باملوضوع،  واهتمامهم  انخراطهم  مستوى  من 
الدراما متى وما اجلديد،  يسألونه دوماً عن حصص 
التشويق  من  جو  يسود  كان  وشغف.  بلهفة  وينتظرون 
األنشطة  بكل  واهتمام  احلصة  كل  يف  الطلبة  لدى 
باستمرار،  بعضاً  بعَضهم  يشجعون  وكانوا  املقدمة، 
ما أعطانا كمعلمتني دفعة معنوية ألن نكمل ونخطط 
دروساً جديدة أخرى وفق عباءة اخلبير، وبعد التطبيق 

توصلنا إلى عدة تعديالت يف اخلطة.
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مع املعلمني:
املعلمني مبعزل عما  • لم تعد استراتيجياتي يف تدريب 

الدرامية  األنشطة  من  الكثير  الدراما،  يف  تعلمته 
وقد  املتدربني،  عميق يف  بشكل  التأثير  يف  ساعدتني 

طبقتها مع املعلمني يف لقاءات التدريب.
أما على صعيد احلصص وحضورها، فقد كان لتطبيق  •

املعلمني  مع  احلصص  يف  الدرامية  األنشطة  بعض 
يف  دوٌر  والنشاط  الفكرة  مع  الطلبة  انخراط  ومدى 
الدراما  نحو  املعلمني  عند  إيجابية  توجهات  خلق 
على  التدريب  على  الطلب  وتزايد  تعلُّم،  كاستراتيجية 
الكثير  عند  شغف  هناك  وأصبح  التعليم،  يف  الدراما 
إتقان  مسؤوليًة يف  أكثر  جعلني  وهذا  للتدريب،  منهم 
يف  جيد  مستوى  إلى  ألصَل  والتطبيق،  التخطيط 
التدريب يلبي طموحات املعلمني ويروي شغفهم، ويعود 

بكم كبير من الفوائد على الطلبة.
عباءة  • دراما  دورة  يف  املشاركة  يف  الفكرةَ  طرحنا 

الرغبة،  حسب  املشاركة  لتكون  املدارس  على  اخلبير 
مع  بدأنا  ومعلمة.  معلماً  وعشرون  خمسة  فانضم 
وقد  احليوان،  حديقة  حول  خطة  بتطبيق  املجموعة 
من  بالرغم  األنشطة،  يف  تام  بشكل  املعلمون  انخرط 
ظروف الصيام والتعب، إال أن مستوى اهتمامهم كان 
من  املستوى  هذا  وحتقيق  املعيقات  كل  لتحدي  كافياً 
امللحة  رغبتهم  لطلبتهم،  ُحبهم  والتفاعل.  االنخراط 
روعة  الدراما،  فكرة  وعمق  أهمية  مدى  التغيير،  يف 
التفاصيل، جعلت اليوم التدريبي ميضي بسعادة ومتعة 
وتعلم وعمق. عباءة اخلبير، فكرة عظيمة ونهج رائع، 
الصفية  الغرف  أن  فكرةَ  ويلغي  للتعلم،  معنى  يعطي 
الطلبة  يجرب  مختبراٍت  لتصبح  االنتظار...  غرُف 
الدراما  عناصر  من  لكٍلّ  توضيٌح  وتبعها  احلياة،  فيها 
ولغة اخلطاب وبعض اجلماليات يف التطبيق، ثم طبقنا 
مراحل  مناقشة  تبعته  السيارات(  )معرض  خطتنا 
قوياً،  التخطيط  جلعل  النصائح  وبعض  التخطيط 
وكيف ندخل على ممكنات التعلم عملياً ضمن السياق 

احلياتي الذي بنته الدراما.
وانبهروا  • احليوان،  حديقة  دراما  يف  املتدربون  انبهر 

بجماليات الدراما ومدى قدرة الدروس يف الدراما على 
اإلجابة عن كثير من التساؤالت يف عقولهم، منها: كنت 

دائماً أفكر كيف ميكن أن ينخرط جميع طلبتي بالتعلم، 
كيف ميكن أن أصمم أنشطًة تبني لغة الطالب وقدرته 
على التعبير؟ وعبروا عن سالسة الدراما بعد تطبيق 
التعلم،  فتح ممكنات  على  وقدرتها  السيارات  معرض 
خاصًة يف الرياضيات التي يواجهون صعوبة كبيرة يف 
لألعداد  تعلمهم  عمق  مدى  وعن  دروسها،  تخطيط 
والعمليات احلسابية ضمن سياق حياتي وبدافع ذاتي.

سياق  • يف  الدراما  حول  املعلمني  تدريب  جتربة  ترَكت 
تعلُّمي، وجمالية العمل فيها، صدى واسعاً بني معلمي 
أعربت  حيث  للجميع،  الصدى  هذا  ووصل  مديريتنا، 
رئيسة القسم ومدير التربية عن إعجابهما بالدراما يف 
السياق التعلُّمي، ورغبتهم يف توسيع مشاركة املزيد من 

املعلمني يف الدراما.

الخاتمة:
نحن نعيش على مسرح كبير، جعلتني الدراما يف املدرسة 
واإلدراكي  اإلنساني  املستوى  على  نضجاً  أكثر  الصيفية 
لكل ما يحيط بنا من أحداث كلها دراما. جتربة الدراما 
وقد  خضتُها،  التي  التجارب  أعمق  من  تعلمي  سياق  يف 
جعلتنا معايشة اخلطط الدرامية مع املدربني الرائعني أكثَر 
نضجاً، وأكثر عمقاً يف التفكير، وأكثر إدراكاً إلنسانيتنا، 
بأن  ألهموني  لقد  نعم  وطموحي.  شغفي  أجد  وجعلتني 
ألعبر  والكتابة  البحث  يف  مهاراتي  تطوير  على  أعمل 
طلبتنا  تفيد  درامية  خططاً  وأبني  بخاطري  يجول  عما 
حول  الغامضة  األموَر  التجربة  لي  أوضحت  واملعلمني. 
الدراما، عناصر الدراما، مراحل التخطيط، بناء اخلطط، 
تخطيط  يف  االعتبار  بعني  أخذها  الواجب  االعتبارات 
وتطبيق الدراما. أصبحُت أكثر معرفًة وإدراكاً مبا يسمى 
وامياءة  كلمة  وكل  حركة  كل  وأهمية  املعلم،  خطاب  لغة 
الدراما  على  التدريب  أسلوب  أن  كما  املعلم،  عن  تصدر 
من أروع طرق واستراتيجيات التدريب. بالتطبيق العملي 
فنا على عباءة اخلبير وعناصرها بشكل  لعباءة اخلبير تعرَّ
ثم  الدراما  نعايش  التدريب،  عملي، ونحن منخرطون يف 
نوسع دالالت  أن  تعلمنا كيف ميكن  ونتعلم عنها،  نحللها 
املعنى وكيف نبني على أفكار الطلبة، وتنشيط تفكيرهم.
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