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لكنَّ  ال.  أم  كنُت سأجنح  إذا  وما  باملدرسة؟  لدي  متوفر 
صوَت  نسمع  ألن  فرصًة  يعطي  النوع  هذا  من  مشروعاً 
الطالب والطالبات يف بالدنا، لكي يقولوا لنا ما املدرسة 
التي يريدونها، فكان يجب أن أبدأ اخلطوة األولى، وحينها 
بدأُت أشعر بالراحة من خالل تزويد الطالبات بتعليمات 

إلنشاء عمل فريد ملجموعة ومصالح معينة.

والفرح  التعب  من  بالكثير  لي  التجربة  هذه  تسببت 
التي  املتناقضة  املشاعر  من  وغيرها  والرضا،  واإلحباط 
كانت تتالشى وتظهر مكانها مشاعر الفخر والنجاح يف كل 
مرة أنتهي من تطبيق نشاط ومهمة. الحظُت أن الطالبات 
نهج  بفعالية  واالقتناع  احلماس  من  عالية  درجٌة  لديهن 
للتأمل  الفرصَة  التجربة  هذه  منحتني  لقد  هذه.  التعلم 
مبمارساتي كمعلمة، من خالل التفكير النقدي يف عملي، 
بي  التدريس اخلاصة  أساليب  وتطوير  أجل حتسني  من 

لتلبية احتياجات الطالب.

بتصميمها على عدة  التي قمت  التعليمية  املادة  تضمنت 
جوانب، حيث ركزت على عناصر عباءة اخلبير واألسئلة 

عباءة الخبري ....
فرص وممكنات لتعلم اللغة
كيف تساعد الدراما معلمة 

اللغة اإلنجليزية في صفها؟

ميساء أبو نعمة

شعرُت بأنني بحاجٍة الستكشاف طرق مختلفة من أجل زيادة كفاءة طالباتي
يف مهارات التحدث باللغة اإلجنليزية، والسماح لهن بكسر خوفهن، 
والبدء يف استخدام اللغة اإلجنليزية دون تردد.

اللغة  تعلم  يف  املشكالت  من  العديَد  املتعلمون  يواجه 
اإلجنليزية، وبالتحديد يف مهارات التحدث، ما يؤثر سلباً 
ميكنهم  ال  حيث  التعلم،  نحو  ودوافعهم  حتصيلهم  على 
الثقة  نقص  بسبب  اإلجنليزية  باللغة  بسيطة  رسالة  نقُل 
وبالتالي  وآرائهم،  مشاعرهم  عن  التعبير  من  واخلوف 
واملتعلمني على  املعلمني  إيجاد طريقة ملساعدة  املهم  من 
التغلب على هذه املشكلة. وباستخدام استراتيجية عباءة 

اخلبير، توجد فرص وممكنات هائلة حلل هذه املشكلة.

بهدف حتسني  اخلبير  عباءة  استخدام  رحلتي يف  بدأت 
الصف  طالبات  لدى  اإلجنليزية  باللغة  التحدث  مهارات 
احلادي عشر العلمي، بدأت أشعر بالقلق عندما انتهيت 
تدور  التي  األسئلة  من  العديد  مع  التعليمية  املواد  من 
الطالبات  وضُع  وهل  الطالبات،  فعل  رد  حول  ذهني  يف 
التعليم  يف  النظَر  يُِعْدَن  التعليم  يف  خبيرات  مهمة  يف 
ميكن  هل  لهن؟  وجاذبة  مثيرة  مهمة  سيكون  وإصالحه 
الذي  االستقصاء  موضوع  هو  التعليم  موضوع  يكون  أن 
العمل؟  من  طويلة  لفترة  فيه  االنخراط  للطالبات  ميكن 
هل املصادر واملواد والوقت للعمل مع الطالبات على ذلك 
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الصفية.  الغرفة  داخل  التطبيق  وخطوات  االستكشافية 
أما بالنسبة ملوضوع عباءة اخلبير فهو مرتبط بالوحدتني 
األولى والثانية )أساليب التعلم والتعليم للنجاح( يف كتاب 
املنهاج  العلمي يف  اللغة اإلجنليزية للصف احلادي عشر 

الفلسطيني. 

خبيراٍت ويجب عليهن القيام بذلك، من أجل إدراك املهمات 
التي سيقمن بأدائها أثناء العمل يف العالم املتخيل. كذلك 
أثناء ترجمة الرسالة كان التواصل حاضراً بني الطالبات، 
باللغة  وكيفية صياغتها  باملصطلحات  يتناقشن  ُكنَّ  حيث 
اإلجنليزية، فكانت فرصًة مهمًة لتبادل اخلبرات واخلروج 
بترجمة جيدة، حتى متّكنَّ من إمتام املهمات وفهمها يف 
العالم املتخيل، حيث ال توجد طريقة للتواصل مع الزبون 

إال باستخدام اللغة اإلجنليزية.

)2(
كان من ضمن املهمات الواجب عملها يف العالم املتخيل هو 
باملدرسة  والعاملني  للطالب  والبحث مبا حدث  التحقيق 
قصيرة  أفالم  عرض  املفترض  من  فكان  إغالقها،  بعد 
الطالبات  فعملت  اإلجنليزية،  باللغة  للزبون  حالتهم  عن 
بالعالم املتخيل على تصوير هذه األفالم ودبلجتها باللغة 
اإلجنليزية وعرضها للزبون. فكانت يف هذه املهمة فرصة 
احملادثة  يف  اإلجنليزية  اللغة  الستخدام  للطالبات  رائعة 
وخلق حوار، فكان عملُهن يف العالم احلقيقي يتمحور يف 
اإلجنليزية،  باللغة  باملشاهد  واستخدامه  احلوار  إعداد 
فهم  يتمكنَّ من  املتخيل، حتى  العالم  للزبون يف  وعرضه 
وإدراك ما حصل مع هؤالء الطالب والعاملني يف حياتهم 

اجلديدة بعد إغالق املدرسة.

)3(
أوضحت إحدى الطالبات يف هذه املهمة أنها كانت خائفة 
اللغة،  استخدام  يف  وتخطئ  ترتبك  أن  من  البداية  يف 
هذا  ذهب  للزبون  الفيديوهات  بعرض  البدء  أثناء  ولكن 
اخلوف، وبدأت بعرض املشهد، »حيث كان همي أن أنقل 
له كمية املعاناة التي يحس فيها هؤالء الطالب يف حياتهم 
عندما  أما  عبرت.  كما  مدرستهم«  إغالق  بعد  اجلديدة 
بدأت الطالبات بالعمل ضمن مجموعات للقيام باملهمات 
املختلفة من أجل إعادة بناء املدرسة، فكانت هناك فرصة 
بشكل  اإلجنليزية  اللغة  ولتعلم  عام،  بشكل  للتعلم  كبيرة 
خاص، حيث إن كل املخططات للعمل يجب عرُضها للزبون 
باللغة اإلجنليزية حتى يتمكن من فهمها واملوافقة عليها. 
موارَد ومصادر  استخدام  الطالبات على  وبالتالي عملت 
التعليمية  النُظم  يف  البحث  أجل  من  للتعلم،  مختلفة 
امليزانية  وحتديد  منها  واالختيار  العالم،  يف  املختلفة 
تصميم  وعمل  الطالب  تعلم  وطرق  اجلديدة،  للمدرسة 
للزبون،  أعمالهن  عرض  مت  ثم  ومن  اجلديدة،  للمدرسة 

ت�أمالت في التجربة:
)1(

الفرصَة  اخلبير  عباءة  استراتيجية  استخدام  أتاح  لقد 
الواجب  املهام  يف  اإلجنليزية  اللغة  الستخدام  للطالبات 
والتراكيب  املصطلحات  كافة  توظيف  مت  حيث  عملها، 
اللغوية املطلوبة منهن يف املنهاج الفلسطيني أثناء أدائهن 
للمهام املختلفة يف العالم املتخيَّل. على سبيل املثال عندما 
تلقت الطالبات يف العالَم املتخيل الرسالَة من الزبون من 
حيث  املدرسة،  بناء  إعادة  ورغبته يف  رؤيته  معرفة  أجل 
توجب عليهن، كخبيرات، العمُل ضمن مجموعات، والقيام 
بترجمة وتفسير كافة الكلمات واملصطلحات املستخدمة 
من خالل استخدام مصادر التعلم املختلفة من قواميس 

وإنترنت.

لم تكن ترجمة هذه الرسالة بسبب طلب املعلمة منهن وما 
بكونهن  داخلي  بدافع  كان  بل  الدراسي،  املنهاج  يتوجبه 
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وكانت الفرصة كبيرًة الستخدام اللغة باحملادثة والعرض 
املتخيل،  العالم  يف  ومهماتهن  أعمالهن  نقل  أجل  من 
وعرضها للزبون حتى تتم املوافقة عليها، والشروع بالعمل 
الطالب  إعادة  من  يتمكنوا  حتى  اجلديدة  املدرسة  يف 
جدد.  طالب  تسجيل  على  العمل  وكذلك  والعاملني، 
باإلضافة إلى ذلك، عندما طلبت من الطالبات يف العالَم 
املتخيل املشاركة مبؤمتر وعرض قصة جناحهن باملدرسة، 
لم تتردد الطالبات بعمل ذلك، وبدأن بجمع كل أعمالهن 
واحلديث  باملؤمتر  عرضها  أجل  من  املتخيل،  العالم  يف 

عنها باستخدام اللغة اإلجنليزية.

)4(
التطبيق أن اهتمام الطالبات والتزامهن  اتضح لي خالل 
ملا  واستيعابُهن  معرفتُهن  تطورت  كلما  تزايد  قد  بالعمل 
هو مطلوب، ما جعل دراسة املنهاج الدراسي جذابًة وذات 
معنى، ووضع الطالبات يف مركز عملية التعلم، وكان ذلك 
واضحاً عند مقارنة حتصيل الطالبات يف االختبار القبلي 
ملهارات احملادثة باللغة اإلجنليزية باستجابتهن وحتصيلهن 
طريقة  يف  ملحوظ  تطور  ظهر  حيث  البعدي،  باالختبار 
العرض واالستجابة جلميع األسئلة، كذلك دافعية الطالبات 
لتعلم اللغة واستخدامها كانت عالية. فخالل دروس عباءة 

اخلبير مت حتفيز الطالبات للتفاوض حول األسئلة، وحتمل 
املسؤولية، واحللول الوسط، والتعاون، كل ذلك يف خدمة 
حتقيق الهدف والقيام باملهمة التي ُطلبت منهن. إن التأثير 
الذي أحدثه استخدام هذه االستراتيجية على ممارستي 
مباشرًة  والتحقق  مراقبة  من  متكنت  أنني  هو  اخلاصة، 
من التحوالت لدى الطالبات، ويف سياق يكون فيه اإلجناز 
من  املهمة.  إكمال  وراء  الدافعة  القوة  ليس  ولكن  مهماً، 
املهم للطالب جتربة الدراما والوصول إلى هذه الطريقة 
يف معرفة العالَم ضمن املناهج الدراسية. خدم استخدام 
وتعزيز  املشاركة  وتعزيز  التواصل  يف  االستراتيجية  هذه 
رأيي، استخدام عباءة  التفكير اجلديد. يف  االنفتاح على 
نهج اخلبراء هو أكثر بكثير من مجرد مجموعة من األفكار 
أو األنشطة، بل هو نظام تربوي ميكن أن يُحدث ثورًة يف 
التعليم، رمبا يكون أكثرها إبداعاً، ألن هناك هدفاً مستمراً 
لزيادة وعي الطالب بكيفية اعتبار املسؤولية الناشئة عن 

اخلبرة احملددة جزءاً من نظام القيم.

)5(
تنمية  يعزز  الدراما  استخدام  أن  عام  بشكل  املعتَقد  من 
من  كان  لي،  بالنسبة  والعشرين.  احلادي  القرن  مهارات 
والتركيز  طالباتي  مع  التجارب  هذه  مثل  امتالك  املفيد 
على جوانب ومهارات التعلم األساسية. عالوة على ذلك، 
الطالبات  دافعية  أن  التجربة  هذه  تنفيذ  الحظت خالل 
أعمال  وإنتاج  بالدور  لالنخراط  دفعهن  ما  ازدادت، 
اخلبير  عباءة  كان الستخدام  عليه،  وبناًء  اجلودة.  عالية 
للموضوع  استيعابهن  على  إيجابية  آثار  طالباتي  مع 
لديهن،  والتواصل  االتصال  مهارات  وتفعيل  ومشاركتهن 
والتعلم التعاوني وحل املشكالت. وقد الحظُت كذلك تطور 
املهارات لدى طالباتي، وكيف أن كل فريق كان يسعى إلى 
أن تكون أدلتُه األقوى، ما أكسبهن القدرةَ على االستماع 
إلى وجهات النظر املختلفة، وطرح األسئلة بعد كل عرض. 
التحدي  من  انتباهي هو وجود حالة  لفت  ما  أكثر  ولعل 

واملنافسة بني املجموعات.

)6(
لقد ترَكت هذا االستراتيجية أثراً إيجابياً يف شخصيتي، 
حيث وجدُت نفسي أتفاعل بسرعة وأحاول بذل قصارى 
جهدي لتحقيق املزيد واملزيد. إن هذه االستراتيجية ال تركز 
على شخصية  أيضاً  ولكن  الدراسية،  املناهج  على  فقط 
استراتيجية  ومتتاز  ذاته.  الوقت  يف  واملعلم  الطالب 
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متنوعة  توظيف موضوعات  بأّنها تستطيع  عباءة اخلبير 
يف املنهاج بطرق تكاملية، يتخللها استكشاف واستقصاء 
وطرح أسئلة، كي يصل املتعلم إلى أقصى قدراته يف التعلّم، 
وحتديها  بحيوية  املشكالت  مجابهة  من  املتعلم  مُيّكن  ما 
من  مصداقيته  التعليم  يحقق  اخلبير  عباءة  ويف  وحلها. 
ليكون  املفتاح  هو  والسياق  ومتخيل،  قوي  سياق  خالل 
للتعلم أثر، ينتج من إثارة املشكالت والتحديات التي حتفز 
بشكل  الطلبة  ينخرط  إذ  لديهم،  الفهم  وتعمق  الطلبة، 
عاطفي وذهني، فلم يعد مطلوباً منهم العرض فقط، بل 

يعملون من خالل مجتمع واسع يتشاركون مسؤولياته.

المخطط:
القصة: املدرسة: تعرضت مدرسة خاصة لتعليم األيتام 	•

والطالب ذوي االحتياجات اخلاصة ملشكلة مالية كبيرة، 
بسبب سوء اإلدارة ونقص اخلبراء والفساد اإلداري، ما 
التعليمية  اخلدمات  توفير  على  القدرة  عدم  إلى  أدى 
للطالب، وتشريد بعضهم، وتقليل عدد املعلمني وموظفي 
املدرسة، ما أدى إلى انخفاض حتصيل الطالب والتعرض 
للعديد من املشاكل العقلية واجلسدية، وحدث العديد 
من اإلصابات بني الطالب بسبب قلة األمان، ولم تتمكن 
الرعاية  بجودة  الطالب  تزويد  من  املدرسة  إدارة هذه 
والتعليم التي يستحقونها. تبعاً لذلك، مت تكليف فريق 
من اخلبراء يف مجال التعليم إلعادة تأسيس وبناء هذه 
الطالب  تعرض  بعدم  مهتٌم  اجلديد  واملالك  املدرسة، 

لألذى أو إزعاجهم من هذه املشكلة.
مهماتهم 	• تتمحور  التعليم:  يف  خبراء  اخلبراء:  فريق 

بناء  إعادة  بكيفية  املتعلقة  القرارات  وتنفيذ  اتخاذ  يف 
املدرسة اجلديدة، والنظام التعليمي اجلديد، واملوظفني 
اجلدد، وتصنيف الطالب وفقاً الحتياجاتهم وأساليب 
بتأسيس  املتعلقة  األمور  من  وغيرها  وامليزانية  التعلم، 

وبناء مدرسة.
اجلديد 	• املالك  للمدرسة:  اجلديد  املالك  الزبون: 

للمدرسة: وهو شخص ذو سلطة عالية من دولة أجنبية، 
عالية،  معايير  يتوقع  اإلجنليزية،  اللغة  فقط  ويتحدث 
مدرستهم  يف  سعداء  الطالب  أن  من  التأكد  ويريد 
اجلديدة ويتعلمون بطريقة جيدة. باإلضافة إلى ذلك، 
سيوضح الرؤية اجلديدة للمدرسة من أجل العمل وفقاً 

لها.
التفويض: إعادة تأهيل املدرسة من جميع اجلوانب، على 	•

التدريس،  هيئة  التعليمي،  النظام  البناء،  املثال:  سبيل 

تقييم وحل مشاكل  الدراسية،  املناهج  التدريس،  طرق 
الطالب النفسية.

نظرة عامة حول أهداف التعلم:	•
املعرفة: «
دراسة جوانب أساليب التعلم وأهميتها يف تدريس  -

الطالب ذوي االحتياجات اخلاصة.
حتديد املفردات والصيغ اللغوية املختلفة. -
املدرسة والتصميم واملوظفون والسياسة التعليمية. -
اخلاصة  - االحتياجات  ذوو  والطالب  األيتام 

ومشاكلهم.
املهارات: «
اإلبداعي،  - التفكير  العلمي:  االستقصاء  مهارات 

اختبار األفكار، احلصول على األدلة وتقدميها.
التواصل: التحدث واالستماع والقراءة والكتابة. -
وتبادل  - مجموعات،  يف  العمل  اآلخرين:  مع  العمل 

األفكار.
واالستراتيجيات  - املهارات  تطوير  املشكالت:  حل 

حلل املشكالت يف التعلم واحلياة.
اخلاص  - العمل  يف  التفكير  واألداء:  التعلم  حتسني 

وتقييمه بشكل نقدي وحتديد سبل حتسينه.
والتحدث  - االستماع  والكتابة:  القراءة  مهارات 

والعرض  الكتابة  الفهم؛  لتحصيل  بدقة  والقراءة 
والبث والتحليل والتقييم.
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الفهم: «
كيف يتأثر الطالب بسياسة املدرسة؟ -
كيفية االستفادة من النظم التعليمية املختلفة. -
كيفية االستفادة من جميع املوارد املتاحة. -
كيفية تعليم الطالب وفقاً ألمناط التعلم املختلفة. -
كيفية وضع ميزانية. -
كيفية اختيار املنهج. -
كيفية تطوير مبنى للمدرسة. -
كيفية تطوير املدرسة اجلديدة. -
اجتماعياً: «

املشاعر،  إدارة  االجتماعية،  القوة  نقاط  حتديد 
أو  مستقل  بشكل  العمل  األهداف،  حتديد  التفكير، 
تفاعلي متبادل، االستماع واالستجابة بشكل مناسب، 
التكيف مع السلوك، العمل بشكل تعاوني، التشارك، 

التفاوض، وإعطاء تغذية راجعة بناءة.

أسئلة االستقصاء الرئيسية:	•
ما هي املسؤوليات التي يتحملها البشر حلماية الطالب  -

من األضرار الناجمة عن املشاكل االقتصادية؟
ملاذا تسوء األمور يف املدرسة؟ -
ألمناط  - وفقاً  الطالب  وتصنيف  كيف ميكننا حتديد 

التعلم اخلاصة بهم؟

ما الذي حتتاجه إدارة املدارس إلعادة بناء املدرسة؟ -
ما املعلومات التي نحتاجها للتواصل مع الزبون؟ كيف  -

يتم تنظيمها بشكل أفضل؟
ما هي أنواع الطالب التي نتعامل معها؟ -
ما الضرر الذي لديهم؟ -
هل الطالب يف هذه املدرسة مسؤوليتنا؟ -
هل لدينا املوارد الالزمة ملنح الطالب تعليماً أفضل؟ -
ما هي املوارد التي نحتاجها إلعادة بناء مبنى املدرسة؟ -
كيف ميكننا اختيار أفضل نظام تعليمي للمدرسة؟ -
ما املعلومات التي نحتاجها لتحديد ميزانية املدرسة؟ -
كيف ميكننا حساب امليزانية؟ -
لألنشطة  - الدراسية  الفصول  تنظيم  لنا  ينبغي  كيف 

املختلفة؟
ما هي أفضل طريقة لكتابة تقرير يفهمه الزبون؟ -

التطبيق:

اخلطوة 1: تقدمي السياق:
اإلجراءات:

بهدف  - سؤال  طرح  ثم  مدرسة،  عن  فيديو  عرض 
التفكير داخل اخليال. أسئلة االستقصاء: هل تعرفون 
صورهم؟  رأيَت  عندما  شعرت  كيف  املدرسة؟  هذه 
أن تكون يف هذه  أنهم سعداء؟ هل تفضل  يبدو  هل 

املدرسة؟ هل هذه املدرسة خاصة أم حكومية؟
منح الطالب فرصًة لإلجابة ومناقشة األسئلة بعضهم  -

مع بعض.
كمجموعة يتأملون يف الفيديو من خالل رسم خريطة  -

عاطفية وخريطة صوت وخريطة للصور، كل مجموعة 
ستعرضها وتناقشها مع الصف بأكمله.

بعد  - للمدرسة  دائرة وعرض صور  الطالب يف  جمع 
اخلدمات  يف  بنقص  تسببت  التي  املالية  األزمة 
التعليمية، ما أدى التخاذ قرار بإغالق املدرسة. طرح 
وما  املدرسة  إلغالق  املمكنة  األسباب  حول  سؤال 

الذي يجعلك تفكر يف هذا السبب؟
ومحاولة  - والتحدث  للتفكير  فرصًة  الطالب  منح 

توسيع تفكيرهم يف اجتاهات أخرى. يف هذه املرحلة، 
الوقت  بأن  تشعر  عندما  صحيحة.  إجابة  توجد  ال 
هذه  يف  حدث  ملا  تفصيلياً  وصفاً  تقدم  مناسب، 
املدرسة، كالتالي: »أدى نقص العمل الذي قامت به 
باملدرسة  أطاحت  مالية  أزمة  إلى  السابقة  اإلدارة 
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وأدت إلى تشتيت وتشريد الطالب واملعلمني«.
اخلطوة 2: املدرسة بعد اإلغالق:

اإلجراءات:
على  - اخليالي  السياق  عرض  اخلطوة  هذه  يف  يتم 

ليقوموا  تفويضهم  ويتم  خبراء،  بصفتهم  الطالب 
باملهمة.

الرواية: »بسبب اإلضرابات والتجمعات من الطالب  -
الصحافة  علمت  املدرسة،  يف  واملعلمني  وآبائهم 
باملشكلة، وعملت على الترويج لقصة هؤالء الطالب 
االجتماعي، حيث سمع  التواصل  مواقع  من خالل 
عن  اإلجنليزية  اللغة  فقط  يتحدث  أجنبي  شخص 
وإصالح  بنائها  إعادة  وقرر  املدرسة،  هذه  أزمة 
واملعلمني  الطالب  وجمع  فيها  التعليمي  النظام 

وإعادتهم إلى مدرستهم«.
مع  - والتواصل  باملدرسة  باالتصال  الزبون  يقوم 

واملؤسسات  والتعليم  التربية  وزارة  يف  مسؤولني 
اخلبراء  من  فريق  الختيار  اخلاصة،  التعليمية 

ملساعدته يف بناء املدرسة اجلديدة.
لفريق  - الزبون  هذا  من  رسالة  تصل  اخليال  يف 

اخلبراء مكتوبة باللغة اإلجنليزية، يتحدث فيها عن 
التي  املتعددة  واجلوانب  اجلديدة  للمدرسة  رؤيته 
سيعملون بها، ويطلب منهم البحَث والتحقيق فيما 
حدث للطالب واملعلمني والعاملني يف هذه املدرسة. 
يف هذه اخلطوة يتسنى للطالب يف العالم الواقعي 
فهم ومعرفة محتوى هذه الرسالة، حيث يتم العمل 
الرسالة وحتديد ما هو  لترجمة  ضمن مجموعات 

مطلوب منهم.
الطالب  - إلى  بالتحدث  ويقوم  اخليال،  من  يخرج 

يف  وتبحثون  »تلسكوب«  لديكم  كان  إذا  وإخبارهم 
وموظفو  واملعلمون  الطالب  يعيش  حيث  املدينة، 
إلقاء نظرة عميقة عليهم  وبإمكانك  املدرسة،  هذه 
التلسكوب. ما سترونه هو نظرتك  باستخدام هذا 
الذين  األشخاص  هؤالء  من  واحد  إلى  كثب  عن 
غادروا مدرستهم؟ حاول أن تشعر وتتخيل ما يدور 

يف أذهانهم.
التحدث إلى الطالب وسؤالهم عما يفكر به هؤالء  -

األشخاص وما يفعلونه يف هذه اللحظة، باإلضافة 
إلى ذلك، عندما يالمسهم املعلم عليهم أن يقولوا ما 

يفكر به هؤالء الناس يف تلك اللحظة.
يطلب املعلم من الطالب استخدام ورقة ورسم صورة  -

التلسكوب،  من خالل  رأوه  الذي  الشيء  إلى  ترمز 
ويكتبون على ورقة موازية اجلملة التي يقولونها.

مبجموعات،  - للجلوس  الطالب  املعلم  يستدعي 
ويطلب من كل مجموعة أن تختار من القصص التي 
رأوها يف التلسكوب، وأن يخلقوا حلظة مثل مشهد 
من الفيلم. هذا الفيلم سيشاهده الزبون يف العالم 
اإلجنليزية  باللغة  يكون  أن  يجب  وبالتالي  املتخيل، 

حتى يتمكن من فهمه.

منحهم الوقت ملناقشة املشهد وممارسته، فقد يحتاجون 
إلى املساعدة والدعم لعمل تأمل يف املشاهد والتركيز يف 
إجناز الطالب وتقدير عملهم، وهذا اقتراح لكيفية عمل 

ذلك يف بعض املجموعات:

دعوة جميع الطالب للتجمع حول املجموعة املؤدية للمشهد، 
الذي  مكانها  يف  وقوفها  يالحظ  أن  الصف  من  اطلب 
أنشأته، كما لو كان الفيلم قد مت إيقاُفه مؤقتاً. التحدث 
إلى الصف: »ماذا تالحظون؟ ال تقلق بشأن محاولة تخمني 
أثناء املناقشة، اطلب من  ما يحدث - فقط قل ما تراه. 
األشخاص يف اخليال أال يتحركوا أو يتحدثوا. ملزيد من 
املعلومات، حتدث مع األشخاص يف اخليال ملعرفة املزيد: 
أنت  تقوم  عندما   .»... القصة  يف  الناس  نسأل  أن  »نود 
وطالب الصف بطرح األسئلة، تذّكر األشخاص يف اخليال 
بالبقاء يف املشهد واإلجابة على األسئلة املطروحة فقط. 
اخليال  يف  األشخاص  من  اطلب  جاهزاً،  تكون  عندما 
عرض الثواني اخلمس القادمة من الفيلم. مبجرد االنتهاء 
مع  والعمل  أخرى  مرة  االستمرار  منهم  اطلب  ذلك،  من 
بقية الصف إلضفاء معنى مما رأوه للتو. تكرار ذلك مع 

املجموعات األخرى إذا كان هناك وقت.

اخلطوة 3: إعادة بناء املدرسة
اإلجراءات:

يف العالم املتخيل، يطلب املعلم يف دور، وهو املالك  -
االجتماع  اخلبراء  فريق  من  للمدرسة،  اجلديد 
املدرسة،  بناء  إعادة  أجل  من  املهام  على  واملوافقة 
منهم  ويطلب  اخلبراء  بفريق  يلتقي  عليه،  وبناًء 
إعادة  على  للعمل  عليها  سيركزون  التي  اجلوانب 
واملعلمني  الطالب  تسجيل  وإعادة  املدرسة،  بناء 
جوانب  أربعة  على  للتركيز  ويوجههم  واملوظفني، 
مهمة حتى يتم إعادة فتح املدرسة. ولكن ال ميكن 
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التواصل مع هذا الزبون )املعلمة يف دور( إال باللغة 
اإلجنليزية، وبالتالي يتطلب األمر التدرب مع املعلمة 
الزبون  مقابلة  يف  سنستخدمها  التي  اللغة  على 
اخليالي،  العالم  من  املعلم  يخرج  معه.  والتحاور 
كل  ويعطي  مجموعات،  أربع  إلى  الطالب  ويقسم 

مجموعة مهمة:
تعمل املجموعة األولى على تخطيط مبنى املدرسة  •

مساحة  كل  من  االستفادة  وتراعي  اجلديدة، 
ومكان.

تنظر املجموعة الثانية يف النُظم التعليمية املختلفة  •
تتبعه  الذي  النظام  يناسب  ما  وتختار  العالم،  يف 
تبنيها  ميكن  التي  األشياء  هي  وما  الوزارة، 

وتطويرها.
يف حني يتعني على املجموعة الثالثة حتديد ميزانية  •

املدرسة واحتياجاتها من املوظفني، وحتديدها يف 
القبول  جانب  من  اإلدارية  املسائل  جميع  ضوء 
املؤهالت  وكذلك  واملوظفني،  للطالب  والتسجيل 
وظائف  على  للحصول  التقدم  وطرق  املطلوبة، 

وتطوير الطاقم مما كان عليه يف السابق.
احتياجات  • حتديد  على  األخيرة  املجموعة  تعمل 

واملوارد  واالستراتيجيات  التعلم  وطرق  الطالب 

للتعامل مع الطالب وفًقا ألمناط التعلم املختلفة.

اخلطوة 4: الترويج للمدرسة
اإلجراءات:

مدعوٌّ  - أنه  مفادها  هاتفية  مكاملة  الزبون  يتلقى 
للمشاركة مبؤمتر يف بلده األم، يعرض من خاللها 
قصة جناح له، فيقترح على فريق اخلبراء عرض 
البدء  منهم  ويطلب  املدرسة،  هذه  معهم يف  عمله 
بالتحضير لهذا العرض. خارج اخليال يوضح املعلم 
جميعهم  يتحدثون  البلد  هذا  سكان  أن  للطالب 
عرضهم  سيكون  وبالتالي  اإلجنليزية،  باللغة 

ألعمالهم ولقصة املدرسة باللغة اإلجنليزية.

مدرسة بنات فرحات الثانوية – بيت حلم

المرجع

نهج   ... دراما عباءة اخلبير  إلى  املعلمني  دليل   .)2018( تيم.  تايلور، 
يف التعلم التحولي، ترجمة: وليد السويركي - ط1، رام اهلل: مؤسسة 

عبد احملسن القطان.




