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تفاعلية  ورشة  وتنفيذ  بتصميم  األغا  حمدان  املعلم  قام 
مديرية  يف  الدراما  باستخدام  األطفال  رياض  ملربيات 
اإلغاثة  مع  وبالتعاون  يونس،  خان   - والتعليم  التربية 

اإلسالمية على مدار 10 ساعات تدريبية.

أنشطة  خالل  ومن  الدراما  ضمن  عملنا  األغا:  يقول 
ومواقف درامية كفريق من اخلبراء لبناء مزرعة سيعتمد 
على منتوجاتها أهالي القرية، ولم نقم بالتوقيع على عقد 

املمول لبيع املزرعة، ألنها ببساطة أصبحت جزءاً منا.

أن  من  الرغم  »على  املشاركات:  املعلمات  إحدى  وتقول 
يف  شاركت  عندما  فإنني  فنية،  تربية  ليس  تخصصي 

ورشة تفاعلية لمرب�يات األطفال باستخدام الدراما

معلمون في فضاءات الفعل

املعلم حمدان األغا - تربية خان يونس

أنشطة درامية فقد أضاءت اجلانب املظلم، وكشفت عن 
الفنانة التي بداخلي، فأصبحت للحظة مربية وفنانة«.

وأضافت: إن الدراما توفر لنا إمكانية التجريب، وهي أفضل 
أننا  كما  علينا.  تفرض  التي  اجلاهزة  القوالب  من  بكثير 
استخدمنا الصور الثابتة التي كانت مبثابة فرصة للتأمل، 

وكأن حياتنا متر سريعة دون أن نقرأها ونتأمل فيها.

املعلمات يشاركن يف بناء مخطط املزرعة.املعلمات يشاركن يف بناء مخطط املزرعة من خالل الرسم.
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املعلمة سناء أبو غالية - األدرنمبادرة »معلمات من أجل التغي�ري«

بالتحديد،  للمعلمات  موّجهة  تطّوعية  فردّيه  مبادرة  هي 
نهج  بالدراما:  تعريفاً  فيها  أقّدم  عمل  ورش  خالل  من 
عباءة اخلبير، وتطبيقات عملية باستخدام استراتيجيات 

الدراما وكيف نوّظفها يف التعليم.

التغير«،  أجل  من  »معلمات  املبادرة  لهذه  اختياري  سبب 
خالل  حصل  صغير  ملوقف  مالحظتي  خالل  من  جاء 
يف  ذكور  معلمني  ثالثة  حضر  عندما  الورشات،  إحدى 
ولغة  وكيمياء،  إسالمية،  تربية  )معلم  الورشة،  بداية 
إجنليزية(، وانسحابهم يف منتصفها، تاركني القاعة كاملة 
استنتاجات،  لدي  خلق  املوقف  هذا   ... ولي  للمعلمات 
األدوار  بني  يفصل  أن  يستطع  لم  املعلم  أن  أهمها:  من 
التي يلعبها يف ذلك الوقت: دور الذكر، دور الرجل، دور 
بأهميتهن  الثقة  رفع  إلى  بحاجة  املعلمات  وأن  املعلم... 
كمعلمات ومربيات، وحاجتهن إلى وسائل وطرق تشدهن 

قبل الطلبة للتعليم.

نعني  وماذا  والدراما،  املسرح  بني  للفرق  معهم  تطرقت 
وما  الطالب،  حياة  يف  أهميتها  وما  التعليمية  بالدراما 
يف  إضافتها  ميكن  وأين  كمعلمني،  الستخدامها  حاجتنا 
املعلمة يف  استراتيجيات  على  تعرفن  الدراسي.   املنهاج 

دور وعلى الصور الثابتة، وقمنا بتطبيقها عملياً.

املعلمات املشاركات يف مبادرة »معلمات من أجل التغيير«.

املعلمة سناء أبو غالية تقدم شرحاً حول أساسيات الدراما.

جانب من مشاركة املعلمات يف أنشطة الدراما.
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األطفال خالل انخراطهم يف تشكيل العجينة.

األطفال يقصون الورق لتشكيل الكرة.

األطفال يف مجموعات يعملون على تشكيل العجينة.

املربية تغريد موقدي - روضة الزيتونةكرة من العجينة ت�ثري دهشة األطفال  

تساؤالت كثيرة رافقت أطفالي يف املرة األولى عندما شاهدوا 
كرة من العجينة أمامهم وتبني لهم أنها مصنوعة من الورق 
الذي يستخدمونه يف الكتابة.  هذا ما تقوله املربية »تغريد 
التكون  برنامج  يف  واملنخرطة  الزيتونة«  روضة  من  موقدي 
البحث  برنامج  ينفذه  الذي  املبكرة  الطفولة  ملربيات  املهني 
والتطوير التربوي يف مؤسسة عبد احملسن القطان.  وتتابع 
عمل  العمل،  خطوات  وتتبع  واملتعة  الدهشة  وسط  قولها: 
الفنون  يف  واستثمارها  العجينة  هذه  تشكيل  على  االطفال 
التي رافقت تعلمهم يف مشروع عباءة اخلبير بعنوان »فصل 

اخلريف«.
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فاطمة موسى - روضة زهور برهام - رام اهللاألطفال يستعيدون جزءً� من طبيعتهم األولى

األطفال ال يجمعون احلجارة وأعواد اخلشب واألغصان 
أشكاالً  لتصبح  تشكيلها  يعيدون  بل  الطبيعة،  من  فقط 
فنية مليئة باأللوان واملعارف اجلديدة كالتعلم عن أجزاء 
احلشرات، وإعداد أطرافها، وأشكال عيونها، هذا ما تقوله 
املربية فاطمة موسى من روضة زهور برهام واملنخرطة 

يف برنامج التكون املهني ملربيات الطفولة املبكرة.

وتضيف: إن الطبيعة حولنا مليئة بالكثير من املواد التي 
ميكن أن تتحول إلى أشكال فنية جميلة يشكلها أطفالنا 
وبخاصة يف  الفخر،  من  بالكثير  بها  ويشعرون  بأيديهم، 
املباشر  االحتكاك  عن  جداً  بعيدين  أطفالنا  بات  أوقات 
بكل ما يحيط بهم، فهذه كانت فرصة لي وألطفالي لكي 

نستعيد جزءاً من طبيعتنا األولى.

نتعلم عبر رحلة استكشافية يف الطبيعة.

نختبر معاً العينات وننتج منها أشكاالً ومعاني.

نتعلم من خالل األشكال املنتجة.نستكشف وجنمع عينات.
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املعلمة يف دور امللك.

الطالبات يعبرن كتابياً بعد سماع قصة الوحش وسكان القرية.الطالبات يف دور سكان القرية، حلظة الدخول على امللك.

تعمل روان الغوامنة معلمة للغة العربية يف مدرسة بنات عسكر األساسية الثانية، وقد استخدمت املعلمة دراما الوحش وسكان 
القرية مع طالبات الصف الثاني األساسي، حيث مت عرض جزء من القصة للطالبات، وبدأت الطالبات برسم الوحش كما 
تخيلنه وعبرت كل طالبة عنه بطريقتها اخلاصة، ثم قررن بناء القرية التي يسكنَّ فيها ومكان وجود الوحش.  قامت الطالبات 
مبهام متعددة بني رسم املكان وحتديد معامله، وبني مجموعة أخرى حتضر نفسها ملقابلة امللك، وكيف ستقابله وما الطريقة 
التي سيعاملهم بها امللك.  لعبت املعلمة يف مرحلة ما دور امللك القاسي الظالم، الذي قابل مجموعة من السكان، ثم تطورت 
الدراما يف مراحل نهائية إلى دراما عباءة خبير، وبناء فريق من اخلبراء املساعدين ملساعدة أهل القرية يف التخلص من 

الوحش السيئ الذي يسبب الرعب لهم.

روان الغوامنة - مدرسة بنات عسكر األساسيةدراما الوحش وسكان القرية 
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رمي اجلعبة - ذكور رّواد املعرفة - القدستوظيف الدراما في تعليم وحدة »من ذاكرة التاري�خ«

رمي اجلعبة معلمة اللغة العربية لصفي السابع والتاسع يف 
مدرسة ذكور رّواد املعرفة يف القدس، وهي مدربة ملجموعة 
من البرامج التي تعمل على تنمية قدرات املعلمني، وإحدى 
املعلمات امللتحقات باملدرسة الصيفية: الدراما يف سياق 
والتطوير  البحث  برنامج  ضمن  الثانية،  للسنة  تعلمي 

التربوي يف مؤسسة عبد احملسن القّطان.

التكونية  الدراما  مخططات  من  مجموعة  املعلمة  نفذت 
وعباءة اخلبير، ووظفت عباءة اخلبير يف تعليم وحدة »من 
ذاكرة التاريخ« للصف السابع، وحاولت من خالل التجربة 
اإلجابة عن تساؤالت: ما هو دور األجيال احلالية جتاه 
أمالك الغائبني؟ وكيف ميكن حل معضلة االستيالء عليها 
من قبل من ال ميتلكها؟ وما هي الصعوبات التي تعانيها 

مدينة القدس دون سواها يف هذا املجال؟

طلبتها  املعلمة  اصطحبت  التجربة،  محطات  إحدى  ويف 
مسن  دور  املعلمة  لعبت  وهناك  املهجرة،  لفتا  قرية  إلى 
تسعيني أطفأت السنني نور عينيه وعاد إلى قريته املهجرة 
ليراها مرة أخرى بعيون الطلبة الذين كانوا يف دور فريق 
قاموا مبجموعة  حيث  املنطقة،  يف  املرشدين  من  خبراء 
القرية مرة  تلك  التي ضخت احلياة يف عروق  املهام  من 
املشاهد،  وصنعوا  اخلرائط،  الطلبة  رسم  حيث  أخرى، 
الوصاية على  وتولوا  الطقوس،  وأقاموا  الرسائل،  وكتبوا 
القرية.  وقد مت استكمال الدراما الحقا يف املدرسة، حني 
علم الفريق أن الشيخ بوصيته ترك لهم حرية التصرف يف 
القرية، وحضر لهم ذلك الغريب الذي يغريهم باملال تارة، 

والتهديد تارة أخرى.

املعلمة يف دور املسن التسعيني مختار قرية لفتا قدمياً.

كتابة الفتات والقيام بوقفات احتجاجية ضد تسريب 
العقارات واالستيالء على أمالك الغائبني.

مقارنة مخططات القرية مع الواقع بناء على حديث املختار.
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الطلبة يرسمون وجوه الناس ويستقصون حكاياهم.

الطلبة يصنعون كاميراتهم ويشكلون فرقاً بحثية.

املعلمة تدير نقاشا مع الطلبة وتخلق مساحة للحوار يف 
سياق أنا واآلخر معاً.

الطلبة كمصورين يبحثون يف القضايا االجتماعية للمدينة 
لينتجوا فيلما عنها.

عبير املدهون - مدرسة بنات املأمونة اإلعدادية - غزةكيف تبدو غزة من السماء؟

يف جتربة درامية مع مجموعة من طالب وطالبات منطقة 
نائب  املدهون  عبير  املعلمة  نفذتها  التعليمية  غزة  شرق 
مدير مدرسة بنات املأمونة اإلعدادية )أ(، انشغل األطفال 
بتحديد  وبدأوا  غزة،  لقطاع  اجلوية  اخلريطة  برسم 

األماكن واملدن وأهم املعالم املوجودة فيها.

يقول أحد الطلبة »ألول مرة أرى مدينتي بشكل مختلف، 
نحدد  وكنا  السبورة  على  اخلريطة  تعرض  املعلمة  كانت 
املعالم عليها، لكن هذه املرة أشعر أني أحلق يف اجلو كمن 

يرى األرض من نافذة الطائرة«.

عبر السياق الدرامي التخيلي جسد املشاركون الناس التي 
تعيش يف املدينة، واختار كل طفل شخصية ألناس يعيشون 
هنا واآلن.  جسد الطلبة الشخصيات وعبروا عنها برسم 
انتقل  املكان.  يقطنون  وكبار  ونساء  ألطفال  بورتريهات 

هذه  قصص  كتابة  يف  تتمثل  أخرى  مهمة  إلى  الطلبة 
حيواتهم.   يف  الدرامية  اللحظات  وتطوير  الشخصيات 
واحلديث  الوجوه  هذه  وإحياء  األدوار  لعب  على  وعملوا 

معها من خالل توظيف املشاهد واألعراف الدرامية.

وعبر التطور الدراماتيكي للدراما، مت تأطير الطلبة كفريق 
على  ويعملون  مدينتهم  قضايا  يف  يبحثون  املصورين  من 
تعانيها  التي  املجتمعية  القضايا  أهم  يوثق  فيلم  تصوير 
املدينة، يستمعون للقصص واحلكايا، ويصنعون كاميراتهم 
اخلاصة، ويضعون شعاراً لفريقهم ويبحثون كفرق صغيرة 
املنتج،  الدرامي  اللعب  وخالل  املدينة.  واقع  الستكشاف 
الطلبة  مع  عميقة  وحوارات  نقاشات  املعلمة  تدير  كانت 
أدوار  يف  النظر  وإعادة  االجتماعية،  القيم  حملاكمة 
املتعلمني للخروج من العلب الدراسية، والتحرر نحو ربط 

التعلم باحلياة ليكون تعلماً ذا معنى.
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فاطمة بدحة - روضة »براعم دير عمار النموذجية«اللعب والحركة كأدوات للنمو والتعلم

تقول املربية فاطمة بدحة من روضة »براعم دير عمار النموذجية«، واملنخرطة يف برنامج التكون املهني ملربيات الطفولة 
املبكرة: إن ورشة »اللعب واحلركة كأدوات للنمو والتعلم«، قد أضافت الكثير لي كمعلمة، فقد أغنت أدواتي وجعلتني أستثمر 
وقت الفراغ يف الصف مع أطفالي بشكل مليء باملتعة والتجربة، فاأللعاب لم تنمِّ فقط مهارات أطفالي اجلسدية، بل انعكس 
ذلك على مهاراتهم الذهنية واإلجتماعية.  فالتحضير للعبة حركية ال يتطلب من املربية سوى القليل من التخطيط والفطنة 

يف استثمار أدوات من البيئة احمليطة، وهذا ما حدث معي ومع أطفالي يف الروضة.

األطفال خالل مشاركتهم يف إحدى األلعاب احلركية.

نلعب ونطور مهارات جماعية اجتماعية.

نلعب ونتعلم قواعد اللعب.

نلعب ونطور مهارات جسدية فردية.

نلعب ونطور قدرة التناغم معاً.




