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ولنفسي:  بنفسي  اخترتُه  حتدٍّ  سأخوضه،  جديٌد  حتدٍّ 
العلوم  مهرجان  فعاليات  يف  املشاركة  باختياري  بنفسي؛ 
املشاركة،  ومن خالل  وحتدياته،  الغذاء  عن   2018 للعام 
وهادفة.   فاعلٍة  بصورٍة  املدرسية  باألنشطة  أيضاً، 
ولنفسي؛ ألجعلها ال تقف حيث هي، فكلما خضنا جتارب 
أكثر، تعلمنا وتطورنا وارتقينا أكثر، وأصبحنا أكثر قدرًة 
على التغيير.  فالتحديات هي التي تُشعرنا بلذة النجاح يف 
النهاية.  هكذا فكرُت عندما قررُت املشاركة يف مهرجان 
إزالة  واجهتنا:  التي  التحديات  ومن  العام.   لهذا  العلوم 
املبنى  يف  أُخريني  َمدَرستني  مع  ومشاركتنا  املدرسة، 
وعدم  الوقت  ضيق  من  ذلك  على  يترتب  مبا  نفسه، 
للمشروع،  والتحضيرات  األنشطة  إلجراء  األماكن  ر  توفُّ
لدى  حافٍز  وجود  وعدم  نفعل،  ما  أهمية  من  والتقليل 
الكثيرين للمشاركة، سواء من الطالبات أو املعلمات، لكّن 
التغيير  وهو  األسمى،  هديف  عن  تُثِنني  لم  العوائق  هذه 
ُمستقلٍّ  جيٍل  صنع  يف  املساهمة  وهو  إليه،  أصبو  الذي 
يُبدع  جيٍل  تواجهه،  التي  للمشكالت  التصدي  على  قادٍر 
املُقولَبة،  أو  اجلاهزة  للحلول  يسعى  وال  بيئته  من  حلوالً 
جيٍل تترك له احلرية لينطلق ُمعّبراً عن نفسه بالطريقة 
الصحيحة، عنده ثقٌة بنفسه ومبهاراته التي تتعدى احلفظ 

واالسترجاع والتقليد.

تجربتي مع مهرجان 
العلوم 2018

سعاد اجلوجو

البداية:
جنعل  كيف  وزميلتي  أنا  البداية  يف  أعرف  لم  صراحًة، 
املشكلة  ويستشعرن  املوضوع،  بأهمية  يشعرن  طالباتنا 
وحتدياته  الغذاء  مشكلة  وهي  املشروع،  موضوع  بشأن 
نبدأ  أن  قررنا  اقتراحاٍت عدة  وبعد  وأين،   ،2050 العام 
يف مركز القطان التربوي، وبلعبة األكلة املفضلة واحلديث 
عنها، وكما توقعنا كان معظمهّن يُفضل األكالت السريعة 

واجلاهزة، ولذلك قمنا بطرح السؤال التالي:

مستقباًل؟  الغذاء  هذا  تجدي  لم  لو  ماذا 
كيف ست�تصرفني؟

قمنا يف هذا السياق بعرض فيديو عن أزمة الغذاء للعام 
تُصدر  األفواه  وبدأت  بالشاشة،  العيون  وتعلّقت   ،2050
تأوُّهاٍت ملا تراه من جوٍع يف العالم.  انتهى التقرير، لكنه 
لم ينتِه من ذاكرتهّن، تكلّمن عما رأين، ناقشَن األسباب، 
الذهني،  والعصف  األفكار  باستمطار  احللول  واقترحن 

وداَر احلوار التالي بينهن:

شمس: )نشتري على القد(.
إميان: )كلُّه منا عشان إحنا بنطبخ أكل كثير، وبعدين بنكبُّه 
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تاني يوم(.
ديانا )طيب نبعتلهم األكل اللي بزيد عنا(.

أكثر، ميكن ما  إحنا زرعنا عنا األرض  إذا  مودة: )طيب 
نحتاج حد(.

فاطمة: )بس وين نزرع إحنا، ما يف عنا مكان(.
ما  زي  باك،  الشُّ على  أو  السطح،  بنزرع  )عادي  إميان: 
حالنا،  على  بنوفر  وهيك  بنطبخه،  وبعدين  بتعمل ستي، 

وحتى لو ما دخلولنا أكل بكون يف عنا من اللي بنزرعه(.

فقمن  ثالجتي(،  يف  مما  ننتج  )ماذا  بنشاط  أيضاً  ُقمَن 
من  وقمن  ثالجاتنا،  حْتويها  التي  األغذية  أنواع  برسم 
منتجاٍت  إلى  األغذية  بتصنيف  والنقاش  الرسم  خالل 
للزراعة  املُعّوقات  أهّم  عن  وتكلَّمَن  وُمستوردة،  وطنيٍة 
ومقترحاٍت  بسيطة  بكلماٍت  املتاحة  والبدائل  الوطنية 
أّصلَت  السطوح،  زراعة  إلى  املائية  الزراعة  من  ُمهمة، 
وساهمت  الغذاء،  على  والسيادة  الغذائي  األمن  مفهوم 
من  وبكلماٍت  وأعمق،  أسهل  بطريقٍة  املفاهيم  إيصال  يف 

تعبيرهن.

وكذلك )نشاط احلاوية تتكلم(، الذي فتح أمامهّن باباً من 
اخليال والعصف الذهني عن ماذا ستقول احلاوية )مكب 
النفايات( بتعبير األطفال للناس: بكفي أنا شبعت وغيري 
جوعان، ما تعملوا أكل كثير، بدال ما تكبُّوا األكل أعطوه 
للفقراء، ارحموني وبطلوا إسراف، واهلل حرام اللي بكب 
وكيفية  الغذائي  الهدر  موضوع  ناقشن  وهكذا  النعمة(، 
ب إليهّن املفهوم بيُسٍر وسالسة. تقليله بنشاٍط ُمحبٍَّب َقرَّ

وبعد أنشطٍة عدٍة على مدار أُسبوعني، وقع اختيارهّن على 
لدعم  املوجود«،  من  و«اجلود  الشعبية  األكالت  موضوع 

مفهوم السيادة على الغذاء، وحل مشكلة نقص الغذاء 

صورة وأكلة
األكالت  على  للتعرف  الصور  خالل  من  بلعبٍة  وبدأنا 
جلة والرمانية والكشك واخلبيزة والسماقية  الشعبية )كالرِّ
من  الغذائية،  وأهميتها  وتكلفتها  مكوناتها  والفقاعية(؛ 
تصنيفها حسب الهرم الغذائي للمجموعات الرئيسية، إلى 
من عدمه.   وُمتوازناً  كانت غذاًء صحّياً  إن  احلكم عليها 
طالباتنا  لكّن  العلوم،  منهج  صميم  يف  تصبُّ  تعلُّماٌت 

تعلَّمنها بطريقٍة عمليٍة وأكثر 
تشويقاً وبقاًء يف الذاكرة.

مع الطبيعة نتعلم
بُّد  بالرغم من فائدته.  كان ال  أّن هذا كاٍف،  لم أعتقد 
لنا من اخلروج من األماكن الضيقة إلى الطبيعة، فكانت 
حانون،  بيت  يف  الزراعية  املدرسة  إلى  األُولى  رحلتنا 

وهناك جتولت الطالبات يف أقسام املزرعة.

كثيراً،  تفيدنا  لن  الرحلة  هذه  أّن  أحسْسُت  أّنني  أذكر 
ة قدمية« أو  ألنني لم أعرف كيف سأربطها مبوضوع »َدقَّ
األكالت الشعبية كحلٍّ ملشكلة الغذاء ونقصه، ولكّن ذلك 
لنا  اإلحساس تغيََّر متاماً بعد قيامنا بالرحلة، فبعد أن جتوَّ
يف املكان رأيُت الطالبة )مودة بصل( حتمل أرنباً حديث 
يُفصل  ومتى  أُمه  عن  املرشد  وتسأل  وتُداعبه،  الوالدة، 
البيع،  عند  ووزنها  املواليد  وعدد  الرضاعة  ومدة  عنها 
أنها  َفروهما، فتسأل، فيجيبها  وتستغرب االختالف بني 

الوراثة واجلينات، ويستمر النقاش.

عند خروجنا من املكان، سمعتُها تقول لزميلٍة لها: »لو أمي 
تسمح لي بتربية األرانب والدجاج، لفتحُت مشروعاً مثل 
بهؤالء  بها، وسأستعني  أُتاجر  منها،  آكل  هذا، وأصبحُت 
املهندسني من أجل دعمي«.  فكرت: هي فكرةٌ يف صميم 

مشروع »دقة قدمية« وحتقيق السيادة على الغذاء!

وفرحت كثيراً عندما أدركت كيف قامت الطالبة بالتفكير 
بهذا، وكيف فكرت باخلروج من حيز املشاهدة إلى فضاء 
لتفكر  وعِيها  إلى  الرحلة  هذه  أضافت  وكيف  املمارسة، 
بعد  لكنني  الغذائي،  األمن  مفهوم  لتُحقق  املمارسة  يف 
وقٍت تساءلت: هل أخطأُت أو قّصرُت بعدم تواصلي معها 
بشكٍل أفضل؟ وكيف كان بإمكاني استثمار هذا االهتمام 
بصورٍة فاعلٍة أكثر؟ هل كان علّي مناقشة فكرتها بشكٍل 
ٍع لنُصحها؟ وهل كان بإمكاني أن أتواصل مع األهل  ُموسَّ
وجهاٍت أُخرى، وأجمع بينهم وبني الطالبة من أجل مناقشة 
ٍل أنني  االهتمام واألفكار ودعم األحالم؟ وأدركُت بعد تأمُّ
يف املرة املقبلة سأكون أكثر وعياً بكيف أنصح اآلخرين، 

وكيف أستثمر اهتمامات الطلبة بشكٍل فاعٍل أكثر.

ونحن نُهمُّ باخلروج من املزرعة الحَظْت طالبٌة وجوَد نبات 
ليتعالى  عنها،  للبحث  ينطلقن  بالطالبات  وإذا  اخلبيزة، 
صوٌت آخر، وهي تركض: »هذا نبات الرجلة اللي ُشفناه 
إحساسي  أّن  أدركُت  وقد  الرحلة،  وانتهت  الطبخة«،  يف 
كان خطًأ، وأن الطالبات قد استفدن أكثر، ألّن ما يتعلمه 
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الطفل باملمارسة والتجربة واالكتشاف من الطبيعة أكثر 
بكثيٍر من قولبة املعلومات ومحاولة صبها يف العقول من 

دون فائدة.

تقريَب  الصفية  غرفتي  داخل  كمعلمٍة  أُحاول  ولذلك، 
املجرد، وحتويله إلى ملموس، وترك مساحاٍت أكبر لهّن، 
وإطالق اخليال لعقولهّن للخروج بأفكاٍر جديدٍة وُمبدعٍة 
وخالقة، وترك مساحٍة من احلرية للعمل معاً كفريٍق واحٍد 

يتفاعل ويتحاور ويبدع.

اعمل باتجاه الهدف
لنشر فكرة مشروع »دقة  الطالبات  بدأنا من هنا مع  ثّم 
وجاءت  املدرسة،  يف  األُخريات  الطالبات  بني  قدمية« 
بطُرٍق  املهرجان  ثيمة  عن  اإلعالن  ومنها  االقتراحات، 
بعض  يصنعن  الطالبات  وجعل  اإلذاعة،  منها  عديدة، 
املتعلقة  املفاهيم  بعض  عن  بأيديهن  واللوحات  الالفتات 
وتلوين  بكتابة  الطالبات  وتسابقت  املهرجان،  بثيمة 
ثورة  الفيزيائي،  والشبع  امليكانيكي  )الشبع  عبارات: 
الغذاء، املوروثات الثقافية، الهدر الغذائي، حتديات الغذاء 
2050، العودة إلى ماضينا حُتقق أمانينا، من املاضي الى 

احلاضر(.

)كيف  معاً:  ونتساءل  عبارًة،  أو  جملًة  تكتب  طالبٍة  كلُّ 
بإمكاننا فعل ذلك؟ هل سيستجيب لنا الباقون؟ وكيف؟ ما 
هي الطريقة األفضل إليصال الرسالة؟ هل يكفي عرضها 
يف اإلذاعة، أم تعليقها على أبواب الفصول، أم مناقشتها 
يف أوقات الفراغ وبني احلصص؟ ماهي الوسيلة الفعالة 
بالبحث عن  الطالبات  أكثر؟ هل ستقوم  االنتباه  جلذب 

هذه املفاهيم؟ أال يجب علينا أن نعرف 
التساؤالت؟  على  نرد  أن  أجل  من  أكثر 
يف  املهتمات  الطالبات  ستشارك  كيف 
كثيرةٌ طرحنها، وولدت  أسئلٌة  املشروع؟ 
للموضوع  احلماس  من  املزيد  لدينا 
يُراودنا،  كان  الذي  القلق  على  والتغلب 
الهدف،  أصاب  النشاط  هذا  ولكّن 
املشروع  ماهية  عن  التساؤالت  وبدأت 
واملعلمات.   الطالبات  من  علينا  تتوالى 
ملاذا »دقة قدمية«؟ وما عالقته بالغذاء؟ 
الغذاء؟ وهل لن جند  وما هي حتديات 

الغذاء فعاًل يف 2050؟ وما السبب؟

واألكالت  البلح  نوى  قهوة  إنتاج  ورشة 
الشعبية

أجل  من  بالتغيير،  اآلخرين  سنُقنع  كيف  التحدي  وكان 
وإحداث  الغذاء،  لنقص  احللول  إيجاد  نحو  قدماً  السير 
ثورٍة فيه، وبدأت مرحلٌة جديدة؛ طالباٌت وأُّمهاٌت يف ورش 
عمٍل إلعداد أكالٍت شعبية وقهوة نوى البلح.  ففي ورشة 
التمر  نوى  مطحون  فوائد  حول  النقاش  دار  النوى  قهوة 
بال  )قهوة  البديلة  القهوة  مشروع  انطلق  وكيف  للصحة، 
كافيني(، حيث قامت الطالبات مع األُمهات بتنظيف نوى 
املنكهات  وإضافة  وغليها  وطحنها  حتميصها  ثم  التمر، 
وطلب  عنها.   آرائهن  وإبداء  وتقييمها  تذوّقها  ثم  إليها، 
عدٌد منهن أخذ جزٍء من القهوة التي أعددنها إلى البيت 

من أجل جتربتها مع باقي العائلة.

من  بعضاً  طالبٍة  من  أكثر  لي  أحضرت  الورشة،  وبعد 
وقلن  فيها،  رأيي  ألُبدَي  البيت  يف  أعددنها  التي  القهوة 
لتحسني  النوى  إليها  وأضفن  أُمهاتهّن،  مع  إنهن صنعنها 
الطعم، وعلّقن بأنهن هكذا وّفرن ِمن ثمن القهوة الكثير.  

انتقل أثر التعليم من املدرسة إلى البيت.

بإعداد  أُمهاتهن  مع  الطالبات  قامت  أُخرى،  ورشٍة  ويف 
عدٍد من األكالت الشعبية املشهورة يف غزة، ومن مكوناٍت 

بسيطٍة وُمتوافرة، وميكن زراعتها يف حديقة املنزل.

لعالقاٍت  أُمهاتهّن  إلى جنب مع  الطالبات جنباً  َل عمل  أصَّ
األذهان  إلى  أعاد  األجيال،  بني  جادٍّ  وتواُصٍل  اجتماعيٍة 
باجتماع  تتم  كانت  التي  والتقاليد  العادات  هذه  َجمال 
والفرح  والسعادة  معاً،  مهمٍة  إلجناز  معاً  والكبار  الصغار 
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يف  تتّم  التي  واخلبرات  والتعلُّمات  اجلميع،  يغمران  اللذان 
مثل هذه اللقاءات ومن خاللها قد تكون بداية تغيير الذائقية 
األكالت،  هذه  يألف  يعد  لم  الذي  الصغير،  اجليل  عند 
ومبشاركته بإعدادها وتزيينها وتغليفها وتذوقها قد يبدأ بأن 
يألفها.  فكما قالت الطالبة شمس عن أكلة )الفقاعية(: »أنا 
ما بحبها، بس إذا أنا عملتها بإيدي ميكن أذوقها(.  وهنا 
قناعاتنا  نُغّير  ألن  فعاًل  ميكن  هل  ألتساءل:  قلياًل  أتوقف 
بتجربة اجلديد أو املشاركة يف احلدث؟ هل اإلنسان بخوضه 

التجربة ييدأ بتكوين ميوٍل واجتاهاٍت جديدة.

رحالت وأثر
والنشاط  احليوية  امليدانية:  رحالتنا  به  متيزت  ما  أهمُّ 
الشعبية  للموروثات  كان  وأيضاً  الطبيعة،  مع  واالنصهار 

باٌع طويل.

فت  تعرَّ الهيا،  بيت  يف  الشيماء  أرض  إلى  رحلٍة  ففي 
الطالبات إلى خطوات عمل املفتول الفلسطيني، وشاركن 
يف جميع خطوات إعداده، بدءاً من الَفتل إلى حمل احلطب 
ٍر  بإعداد تقريٍر ُمصوَّ إلى قيام بعضهّن  وإشعاله، إضافًة 
عن هذه األكلة، الذي قابلَن من خالله احلاجة أُم رياض، 
التي حتدثت أمامهّن عن قدرة املرأة الفلسطينية على دعم 
لها،  الغذائي  األمن  حتقيق  وعن  األشكال،  بكل  أُسرتها 
يف  موجودٍة  ُمكوناٍت  من  املفتول  وجبة  إعداد  خالل  من 
البيت الفلسطيني، حتى ولو لم حتتِو على اللحم.  كلُّ هذا 

والطالبات يسمعن ويتعلمن.

يف هذه الرحلة أعجبني احلوار الذي كان يدور على أكثر 
وتذكر طريقتها يف  بدلوها،  تدلو  واحدٍة  كلُّ  من صعيد، 
صنع هذه األكلة.  ويتفرع احلوار بني الصغيرات والكبيرات 
على أكثر من صعيد، فالطالبة تبارك قالت إنها شعرت أّن 
هذا املفتول ألّذ مفتول تناولته، ألنها ساعدت يف صنعه، 

وألنه ُصنع يف الطبيعة، ويف األرض وعلى احلطب.

فت الطالبات  يف زيارٍة أُخرى إلى جمعية التمور، أيضاً، تعرَّ
االقتصادية  واآلثار  عجوة،  إلى  البلح  حتويل  كيفية  إلى 
لهذا على القطاع، وكيفية استغالل هذا املنتج لسد جزٍء 
من حاجة األسواق يف غزة، وكيف تدعم هذه اجلمعيات 
أُسِرهّن يف  لدعم  الفرصة  وتعطيهن  العامالت  السيدات 
الظروف االقتصادية الصعبة التي تعاني منها الكثير من 

األُسر.

من  أبعد  التعلُّم  يكون  والزيارات  الرحالت  هذه  كل  يف 
إعداد  أو  زيتوٍن  قطف  أو  أكلٍة  إعداد  خطوات  مجرد 
-وإن  علمية  أو  تقنية  تعلُّمات  مجرد  ليست  العجوة.  
ومصادرها  دائماً،  معرفتها  ميكن  فهذه  مهمة-  كانت 
األُخرى  التعلمات  عن  أيضاً  أحتدث  لكنني  متوفرة، 
الفنية واالجتماعية واإلنسانية وغيرها، أي كيف نتناول 
الصحايف  العمل  فطالبٌة متارس  ُمتكامل،  بشكٍل  الشيء 
واختيار  وخامتة  مقدمة  وإعداد  للقاءات  حتضيٍر  من 
موقع زاوية تصوير، والضيوف، ونوع احلوار املناسب، كلُّ 
جوانب  من  املعرفة  تُغني  كيف  وأكثر،  التفاعالت،  هذه 
عدة، وكيف تدعم شخصيَة الطالبة وثقتها، وتبني فيها 
هويتها وإميانها بنفسها وقدرتها على العطاء والتكيُّف مع 

املتغيرات.

تقاري�ر تلفزي�ونية وصحافيون صغار
إعداد  كانت  املشروع  ضمن  محطاتنا  من  أُخرى  محطٌة 
التقارير التلفزيونية من قبل الطالبات وإنتاجها، ويشمل 
وقد  والورش،  والزيارات  املشروع  ملراحل  تغطيًة  ذلك 
حيث  الغد،  قناة  مبنى  إلى  أُسبوعية  بزياراٍت  بدأت 
أقسام  على  يتعرفن  وهّن  تلمع  بعيوٍن  الطالبات  جتولت 
الذي  املراسل  هذا  مثل  يُكنَّ  أن  يأملن  وبعضهن  القناة، 
الذي  املونتير  هذا  مثل  أو  الشاشة،  من  عليهن  يُطل 
يُصور  الذي  الصحايف  هذا  أو  التقرير،  بإعداد  يتحكم 
مهارًة  الطالبات  من  ملسُت  عدٍة  لقاءاٍت  وبعد  األحداث، 
املوضوع  اختيار  التلفزيوني، من حيث  التقرير  إعداد  يف 
عليهم،  ستُطرح  التي  األسئلة  ووضع  الضيوف  واختيار 
القناة  مدير  بشهادة  وذلك  واخلامتة،  املقدمة  وإعداد 
اللقاءات  وإجراء  التصوير  يف  مهارتهن  على  أثنى  الذي 
الصحافية وكتابتها.  وهكذا جنحَن يف إعداد ثالثة تقارير 
إعداد  وعن  املفتول،  وأكلة  الزيتون  قطف  عن  تلفزيونية 
عجوة البلح، وُعرضت يف فعالية اختتام مهرجان العلوم يف 
باملهارة  وإعجاباً  بيت الغصني األثري، والقت استحساناً 
التي أبدينها.  ولكن، كان هناك جانٌب لم تُتقنه الطالبات، 
وانشغال  الوقت  بسبب ضيق  وذلك  املونتاج،  جانب  وهو 
القناة باألحداث اجلارية، ما اضطّرهّن إلى االعتذار أكثر 
من مرة، ولكن بإذن اهلل سنستكمل هذا التدريب الحقاً، 
وذلك بناًء على طلب من الطالبات اللواتي ُكّن يسألن متى 

سنقوم بإنتاج التقارير وحدنا.

عناء،  بعد  إال  الزيتون  جلني  أرضاً  جند  لم  أننا  أذكر 



309 رؤى تربوية - العددان 60-59

وانطلقنا إلى بيت حانون، شمال قطاع غزة، لنرى النساء 
يلتففن  وبعضهن  الزيتون،  بعضهّن  يقطف  الفلسطينيات 
ملن حضر  ليقدمنه  الصاج  لصنع خبز  النار  موقد  حول 
وانطلقت  والنساء،  الرجال  من  الزيتون  وقطف  للعمل، 
الطالبات يف استكشاف املكان: مجموعٌة قامت باملساعدة 
وأُخرى  أوعية،  الزيتون، ومجموعٌة جتمعه يف  يف قطف 
من  القناة  عمل  فريق  وانطلق  اخلبز،  صنع  يف  تشارك 
أماكن  باختيار  املصورات  الطالبات  فبدأت  الفتيات، 
ما  ويتساءلن:  القناة،  طاقم  مبساعدة  وزواياه  التصوير 
هو املكان األفضل ؟ وكيف ستخرج املراسلة؟ ومن أين؟ 
وكيف ستبدأ؟ أيُّ لقطات الفيديو ستكون مناسبًة أكثر يف 
هذا التقرير، اللقطات القريبة أم البعيدة أم املتوسطة؟ 
أم خليٌط منها؟ وكيف سيكون؟ املراسلة الصغيرة قامت 
باختيار الشخوص الذين ستستضيفهم يف اللقاء، وكتابة 
حيث  السالسة،  مبنتهى  وجهتها  التي  األسئلة  وتدوين 
وإالَم  الزيتون  شجرة  أهمية  عن  الضيوف  مع  حتدثت 
القطاع،  يف  املزارعون  يواجهها  التي  والتحديات  ترمز، 
وعن سير العمل واإلنتاج مبهارٍة يحسدها عليها الكثير، 
)ما  بها  يُشيد  الغد  قناة  يف  التدريب  مدير  من  وجعلت 
شاء اهلل شغلهم أحسن من ناس متمرسة كثير(، ما أثار 
دافعيتهن أكثر للعمل والتعلُّم وغير يومهن الى األفضل.  
للخروج  والهمم  الفكر  يشحذ  التعزيز  أثر  هو  وهكذا 

بأفضل ما عندنا.

ختامها مسك
فعالية جذور وهوية �أصولها فلسطينية

املهرجان،  اختتام  فعالية  يف  كثيرة  تفاعلية  زوايا  ثمة 
منها زاوية حساب السعرات احلرارية، إذ انبرت الطالبة 
سالم أحمد، وكما علَّق أكثر من زائٍر بأنها )أفضل طبيب 
يحتاجها  التي  احلرارية  السعرات  حلساب  ريجيم(، 
اإلنسان ليومه بناًء على وزنه وعمره وجنسه، وكيف كانت 
لديها الشجاعة واملهارة لتحاور أُناساً ذوي خبرة، ويف هذا 
الطالبة  فهذه  باخلبرة،  تتعلم  أن  معنى  يحضرني  املجال 
عبر  احلرارية  السعرات  حساب  املدرسة  يف  تعلمت  قد 
استخدام اجلداول، لكن هل املشكلة يف حساب السعرات؟ 
أم يف كيفية تطوير قدرتها على التعامل مع مواقف جديدة 
ومتغيرة كالتي تعرضت لها يف النشاط؟ الفكرة أنك كلما 
أثريَْت نفسك بتجارب جديدة اكتسبت مهارات جديدة قد 
توجهك يف طريق معرفة ماذا تريد من املستقبل أو املهنة 

التي ترغب فيها.

شارك وتعلَّم واصنع شخصًا سعيدً�
من  يتوتر  يخاف،  بطبعه،  اجتماعيٌّ  كائٌن  اإلنسان 
أنه  أعتقُد  التجربة  يخوض  عندما  لكن  املجهول، 
يكتسب )هرمون السعادة(، فمن حتفيٍز بسيٍط إلى كلمة 
تشجيٍع إلى تكرار نشاط، ميتلك اإلنسان القوة واحلافز 
اللذان يجعالنه يستمر وال يتقهقر، وهذا ما حدث مع 
طالباتي، فطالبتان منهما بالتحديد قادتا نشاط زاوية 
تُشاركان  مرٍة  أول  كانت  حيث  الغذاء،  تصنيع  مراحل 
باالستعانة  التصنيع  مراحل  رسمتا  باملهرجان،  فيها 
عنها،  لتشرحا  بسيطة  مواد  وأحضرتا  بزميالتهما، 
من  بالرغم  وأنهما،  تردداً  منهما  رأيُت  املهرجان  ويوم 
بحثهما، وجدن صعوبًة يف شرح بعض املراحل، وواحدة 
منهما اشتكت أن زميلتها ال تساعدها كثيراً يف الزاوية، 
بعض  وأعطيتُهما  بنَفَسيهما،  تثقا  أن  منهما  فطلبُت 
اإلرشادات، ومررُت بعد وقٍت عليهما فاذا بهما حتّدثاني 
مرحلًة  منهما  واحدٍة  كلُّ  أدارت  كيف  وحماٍس  بانفعاٍل 
من النقاش، حيث تعاونتا على ذلك، وكيف كان النقاش 
بينهما وبني مهندس زراعي، وكيف أضاف إليهما الكثير 
أعمق  بشكٍل  وأغناها  معلوماتهما  وأثرى  من اخلبرات، 
التواصل  عملية  صلب  هو  أعتقد  كما  وهذا  وأوسع، 
واالتصال والفعل التشاركي، فاملعرفة ال مُتنح من طرٍف 
ومحيطه،  الفرد  بني  تشاركيٌّ  فعٌل  هي  وإمنا  آلخر، 
وقدرة هذا الفرد على استيعاب املفاهيم اجلديدة عليه، 

والتعبير عنها مبعاٍن من عنده.

يف زاويٍة أُخرى من زوايا الفعالية، وبلعبٍة تفاعليٍة عن 
القيمة الغذائية لألكالت الشعبية، وجدُت الطالبة قد 
تركت مكان الفعالية، وذهبَت إلحضار أهلها إلى مكان 
البداية،  يف  هذا  أزعجني  األثري،  البيت  يف  الفعالية 
على  امللقاة  املسؤولية  تتحمل  ال  أنها  كيف  وفكرُت 
عاتقها، لكنني بعد ذلك تساءلُت ما الذي دفع الطالبة 
كثيراً  ُمتحمسًة  كانت  التي  وهي  الفعل،  هذا  مثل  إلى 
بوجٍه  النشاط  الزائرين  تشارك  رأيتُها  عندما  للمشاركة 
بشوٍش، يف حضور أهلها، تساءلُت: هل كان جل اهتمامها 
أن يُقّدر أهلها مشاركتها؟ هل تريد أن تُثبت لهم أنها ابنتهم 
الفعل واإلجناز ولفت االنتباه؟ هل تريد أن  القادرة على 
أنا أقدر، أنا موجودة، ولي كياني، وميكن أن أقود  تقول 
نشاطاً وحدي، وأستطيع أن أُحقق ذاتي، هل هو الشعور 
باألنا وبالكينونة ومبا يوجده هذا الشعور يف الذات، بغض 

النظر عن ماهية النشاط.



20
18

م 
لو

لع
ن ا

جا
هر

 م
ب

ار
تج

ي 
 ف

ت
ما

عل
 م

ت
مال

ت�أ

رؤى تربوية - العددان 31060-59

كانت  استوقفني،  قد  فيها  احلوار  أّن  أذكر  أُخرى  زاويٌة 
الزائر  إقناع  يحاولن  وزميالتها  شابط  دينا  الطالبة 
مبنتجهن من القهوة املصنوعة من نوى التمر، وكيف تكون 
بدياًل عن قهوة النب، وهو مُيطرهن باألسئلة والتحديات 
بأّن هذه القهوة ال تُعدل املزاج، وأنها لن جُتْدي مع متذوقي 
الترويج  يف  الطالبات  انبرت  كيف  فشاهدُت  القهوة، 
ملنتجهّن من ناحيٍة صحيٍة واقتصاديٍة واجتماعية، وما زلن 
يُحاورنه ويُصررن عليه إلعداد القليل منها حتى جتاوب 
معهّن، وأثنى على مهارتهّن يف اإلقناع وعدم االستسالم 
نشاطاً  اإلنسان  ميارس  عندما  وهكذا  املُثبطات.   أمام 
حتركه  قوة  فيه  يُوّلد  ذلك  فإّن  ما،  بفكرٍة  ويقتنع  معيناً 
وحُتفزه لالستمرار فيما يفعل، وابتداع كل ما يستطيع من 
أجل إقناع اآلخرين بوجهة نظره.  ورأيُت يف هذه التجربة 
كيف ساعد وجود تعاون بني الطالبات على كسر اجلمود 
واخلجل لدى إحداهّن، التي أحبت املشاركة جداً وقامت 
لها  النكهات  النوى وحتميصه وَطحنه، وإضافة  بتجفيف 
الزوار بها، لكنها كانت تشعر  من أجل اختبارها، وإقناع 
باالرتباك عند احلديث، وأعطاها وجود الزميالت دفعًة، 
فازدياد عدد املشاركني يف الفعل يؤدي إلى إثرائه، بحيث 
يُضيف كل شخٍص إلى اآلخر، ما يساهم يف صهر وتذويب 
االختالفات التي تُفرق بني الناس باعتبارها )االختالفات( 

نقاط قوٍة ال نقاط ضعف.

كشك المستقبل
واحٌد من التحديات التي واجهتنا، أيضاً، كان كيفية عرض 
مشكلة نقص الغذاء بجذب الزائر أو صدمه بواقع الغذاء يف 
العام 2050، وقد كان ذلك من خالل كشك املستقبل، الذي 
وعيناته  الغذاء  لنماذج  فيه  تُروج  عليوة  ملك  الطالبة  كانت 
ب قرِّب عنا، البروتني عنا، كل ما حتتاجه ليومك  وتنادي: »قرِّ
يف املستقبل( وإذا بها تعرض على الزائر بدائل للغذاء؛ أكل 
احلشرات، الكبسوالت الغذائية، اللحم املُصنع يف املختبرات، 
السيرم الغذائي، كنت أراها، حتاول إقناعهم بتغيير الذائقة 
دوا عليه( كبديٍل ملشكلة نقص الغذاء، أو حتضهم على  )ما تعوَّ
وتقبُّل  املوروثات  إلى  العودة  أُخرى من خالل  جتريب حلوٍل 
املوروثات التي ورثناها عن األجداد.  كيف مُيكن لإلنسان، 
عندما نصدمه بواقٍع ُمعني، أن يتكيف معه، أو أن يحاول أن 
يجد بدائل ميكن أن ترضيه أو تسد احتياجاته؟ كيف يتخلى 

د عليه ليتصرف فيما بني يديه. عما تعوَّ

ال تعطني سمكة وإنما علِّمني كيف أصطاد
وطرقها  أدواتها  لها  خبراٍت  تبادل  عملية  العلوم  تعلم 

بناء  وهي  والكالم،  التلقي  مبجرد  تتم  وال  ومنتجاتها، 
أم  أكانت بشراً  التعلم، سواء  املتعلم ومصادر  جسور بني 
بيئًة طبيعيًة أم بيئًة علميًة أم حتى كتباً، هي تعلٌُّم قائٌم على 
االبتكار واإلبداع والتفكير واالستكشاف وحل املشكالت، 
فرض الفرضيات واختيار األفضل، والقدرة على التكيف 
فقدوا  الذين  الطالب  من  فكم  اجلديدة،  املعطيات  مع 
اهتمامهم مبا يقدمه املدرسون لهم، ويجلسون ينظرون يف 
سقف الغرفة إلى أن تنتهي احلصة أو احملاضرة، يشعرون 
بامللل، وهذا يجعلنا نُذّكر أنفسنا دائماً بأنهم ال يشعرون 
بذلك عندما نُشركهم يف التجارب أو األنشطة املختلفة، أو 
باشتراكهم معاً يف إعداد تقريٍر أو مشروٍع يُناقشونك فيه، 
ويربطون فيه تعلمهم النظري بواقعهم العملي، ملاذا يكون 
ذلك أسهل؟ هل ألنه مينحهم السيطرة بشكٍل أكبر؟ أم ألّن 
جودة التعليم أو جودة اخلبرات التي امتلكوها يف الطريقة 
الثانية كانت أفضل، فكلُّ شيٍء بعيد عن التكرار واجلمود 
أفضل وأجمل وأكثر إنتاجيًة وأجود وأكثر بقاًء يف الذاكرة.

عرض  يف  إجنازنا  قنا  وحقَّ عليها،  تغلَّبنا  كثيرة  حتدياٌت 
الذين  اآلخرين  وبشهادة  بقناعتنا  العلوم،  مهرجان  ثيمة 
جوانَب  من  املشكلة  عرض  يف  طالباتنا  قدرة  على  أثنوا 
عدة، وإيجاد احللول املنتمية إلى موروثاتنا الشعبية، ومبا 

يتماشى مع التكنولوجيا احلديثة.

وختاماً، فإّن ُجلَّ ما أؤمن به أّن ما نتركه ألوالدنا ليس هو 
ما يجعلهم عظماء أو سعداء، ولكن ما نتركه فيهم هو ما 
يجعلهم يجدون طريقهم يف احلياة، فكما قيل ال تُعِطني 

سمكًة، ولكن علِّمني كيف أصطاد.

بنات غزة اإلعدادية )ب( جنوب غزة- حي الدرج




