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نحو ممارسة مختلفة في التعليم

في حضرة األمل

معتصم األطرش

»أما هؤالء الذين يكون أملهم قويًا،
فإنهم يرون ويهتمون بكل دالئل احلياة اجلديدة، ويساهمون يف كل حلظة يف ميالد ذلك الذي يكون مهيًأ للميالد.
إن األمل يعني أن نكون مستعدين، يف كل حلظة، لذلك الذي لم يولد بعد«.
إريك فروم

كلمة حقيقية

أتطلع يف قراءتي هذه إلى احلوار مع الذات ومع اآلخرين، 
وأنا يف السنة العشرين من جتربتي كمعلم، وانشغالي يف 
حقل التعليم وقضاياه متأثراً به ومؤثراً فيه. مؤمن متاماً 
أنه »ال توجد هناك كلمة حقيقية، دون أن تكون يف الوقت 
ذاته ممارسة، وهكذا، فإن النطق بكلمة حقيقية هو القيام 
بتحوير العالم« )فريري، 2003: 67(. فالكلمة التي هي 
إذا  حقيقية  كلمة  فريري  بحسب  تكون  احلوار،  جوهر 
يحور  ما  وهذا  واملمارسة،  الفكرة،  اثنني:  بعدين  احتوت 
العالم، ويحقق التغيير والوجود اإلنساني، فالكلمة بدون 
الفكرة واملمارسة ستكون ثرثرة عبثية، واملمارسة لن تكون 

حقيقية، وستنفي احلوار، إذا لم تقترن بالفكرة.

ممارسة حقيقية، مع حضور فكرة، يشكالن إحدى صور 
حضور األمل؛ ممارسة هنا واآلن بناء على رؤية واضحة 

وفكرة خالقة، وحضور هذا األمل يخلق مساحة للحوار، 
الذي  احلوار  يتحقق  وحتى  متأملني.  متحاورين  ولصوت 
من  -برأيه-  بد  ال  وجودية،  ضرورة  بأنه  فريري  يصفه 
وللناس  للعالم  عميق  حب  منها:  أساسية،  عناصر  توفر 
دون سيطرة وتسلط، مع التواضع وعدم النظر إلى الناس 
إلى  احلوار  يحتاج  كما  جهاًل،  وأكثر  شأناً  أقل  كأشياء 
والصنع،  التغيير  على  وبقدرتهم  بالناس،  عميق  إميان 
احلوار  يتطلب  كما  إنسانيا،  واالكتمال  الصنع،  وإعادة 
نقدياً، واحلوار بذاته قادر على توليد ذلك النوع  تفكيراً 
من التفكير، إن احلوار بحاجة إلى األمل؛ األمل الذي ال 

يأتي بتكتيف األيدي واالنتظار )فريري، 2003(.

نحن  )كممارسة(،  واملجتمع  املعلمني  مع  جتربتنا  يف 
من  قريباً  وجودية(،  )كضرورة  احلوار  إلى حتقق  نسعى 
حقيقة  نؤمن  حيث  عنها،  حتدث  التي  فريري  عناصر 
التغيير  على  وبقدرتهم  واألطفال،  واملعلمني،  بالبشر، 
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والصنع واخللق، يف مساحة من العمل والتشارك، يسودها 
إلى  والتوق  والشغف،  احلقيقي،  واالنشغال  احلب، 
التغيير، والتواضع أمام طاقات الناس وفكرهم ونضالهم 
والنقد  واالستكشاف  التأمل  يف  وحقهم  احلياة،  يف 
واالختالف، وتواضع الناس، وتقبلهم لفكرة إعادة النظر 
والبناء  وتأملها،  وممارساتهم،  ومعتقداتهم،  خبرتهم،  يف 
عليها، وتطويرها، وحاجتنا جميعاً إلى األمل والعمل عليه، 

يف تلك املساحات املمكنة، التي جتمعنا يف هذا العالم.

يف القضايا املهمة املتعلقة بالظواهر اإلنسانية، وبحياتنا 
له خصوصيته  العالم، وكمجتمع  ووجودنا كبشر يف هذا 
وتطويره،  التعليم،  قضايا  مثل  التحرري،  ومشروعه 
نحن  حتررية(،  )كممارسة  التعليم  وفلسفته،  وغاياته، 
من  األمل  فكرة  تبني  وإلى  احلوار،  إلى  ماسة  بحاجة 
وكل  والتعليم،  التربية  حقل  يف  واملهتمني  العاملني  كل 
وزارة  إلى  الروضة  من  واملجتمعية،  التربوية،  املؤسسات 
حلضور  عالية  املمكنات  حيث  العالي،  والتعليم  التربية 
املنحى  تتجاوز  التعليم،  يف  مختلفة  مبمارسة  األمل، 
واختبارها،  املعلومات  تقدمي  على  القائم  التقليدي 
واملمارسة املختلفة التي أشير إليها يف ورقتي هذه، تتركز 
حول: توظيف الفن يف التعليم كمقاربة للحياة، وأن ينظر 
والدين،  واألخالق،  العلم،  أهمية  عن  تقل  ال  بأهمية  له 
يف حتقيق التكامل النفسي واالجتماعي لإلنسان وتكامل 
إنسانيته، ومساعدة املعلمني على تطوير عملهم من خالل 
وتطوير  واملساندة،  الدعم  وتقدمي  كشركاء،  معهم  العمل 
املنحى التأملي يف ممارستهم وجتربتهم كمعلمني باحثني، 
ورياض  إنتاج معرفتهم،  يعيدون  ومؤثرين  فاعلني  وكبشر 
األطفال واملدارس كمجتمعات ومساحات للبحث واإلبداع 
واإلنتاج والكتابة؛ الكتابة التي حتفر يف املاضي، وتؤسس 
احلاضر، وتستشرف املستقبل، وإن كانت ال تخلو من قلق، 

فهي برأي فرانتس كافكا »انفتاح جرح ما«.

فلسفة األمل في الحضور والغياب

عندي أمل، هو تعبير عن حالة شعورية فيها انتظار مع 
الرجاء، ورغبة يف تغير ما نحو األفضل، كلمة األمل محملة 
والنظرة  اإليجابي،  والتفكير  والتفاؤل  الرجاء  مبعاني 
الشعوري  األمل  هذا  يكفي  فهل  للمستقبل.  اإليجابية 
أن نسميه  الوصف ملن ميكن  يكفي هذا  واملجازي؟ وهل 

وانتظار  بالواقع،  والقبول  التكيف  آماًل؟ هل هو  شخصاً 
األمل يف جتدد ماٍض جميل  أم  الذي سيكون؟  املستقبل 
كان؟ أين نحن اليوم من األمل؟ وهل لنا دور يف صناعته؟ 

إلى أي مدى تؤثر إرادة اإلنسان يف حتقيق ما يأمل؟

مزرعة  أتخيل  وغيابه،  األمل  حضور  لفهم  محاولة  يف 
واسعة، يف منتصف نهار، حيث كان العاملون فيها يعتنون 
األشجار  أوراق  عدُّ  املطلوبة  مهمتهم  كانت  باألشجار. 
ومسحها وتلميعها. حقاً إنها مهمة شاقة، وليست واقعية، 
العاملون  يعلم  ال  املزرعة  هذه  يف  أتخيل.  فأنا  بأس  ال 
العمل، وعلى  مقاصد املسؤول من وراء هذه املهمات يف 
األغلب هم ال يثقون بجدوى هذا العمل، لكنهم كانوا قد 
لألوراق،  مفيد  ذلك  إن  يتحدث:  مسؤولهم  مرة  سمعوا 

ويساعد الشجرة على زيادة اإلنتاج.

ال يهتم العمال كثيرا باألسباب... يف احلقيقة، لم يكونوا 
لقد  اإلنتاج،  زيادة  تعنيهم  تكن  ولم  بتلك اخلبرة،  واثقني 
منشغلني  كانوا  لقد  منهم.  طلب  ما  بإنهاء  مهتمني  كانوا 
ما  حيال  مشاعرهم  تفسير  أو  للتفكير،  وقت  وال  جداً. 
يقومون به. لديهم الكثير من األعمال التي يجب إجنازها 

وبدقة، ويف أوقات محددة. كان عليهم القيام بواجبهم.

بالتأكيد لن تنتهي القصة هنا، وال ميكنني تخيل النهايات، 
وفوائدها  اخلبرة  تلك  مصدر  أنفي  أن  ميكنني  ال  كما 
بشأن  )متخيل(  قلق  عن  التعبير  ميكنني  لكن  املزعومة، 
الغرس،  يف  وممارسة  المعة،  أوراقها  )مهملة(  أشجار 
والوقت  للجهد  وهدر  حصاد،  مبواسم  لها  عالقة  ال 
وعمال  استثمارها،  يتم  ال  هائلة  وممكنات  والطاقات، 

مرهقون، عمال... يحيون بال أمل.

أمل،  بال  املتخيل هو متثيل حلياة  املزرعة  واقع هذه  إن 
وهؤالء العمال هم متثيل واضح ملن يحيون االنشغال بال 
أمل. إن تخلي هؤالء العاملني عن سؤال )ملاذا؟( هو على 
األغلب حتولهم إلى أشياء، إلى آالت، تعمل دون أن تشعر، 
نرى  أن  املمارسة، ميكننا  هذه  تفكر. يف  أن  دون  وتعمل 
اخلط الفاصل بني اإلنسان والشيء، ليس عن سذاجة أو 
جهل، فعلى األغلب لدى هؤالء العمال من األفكار والقيم 
مبا  يقومون  أنهم  معتقدين  يجعلهم  ما  واأليديولوجيات 
إعادة  إلى  بحاجة  ليسوا  وأنهم  به،  القيام  عليهم  ينبغي 
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النظر أو التأمل أو التفكير.

ال وقت للتفكير، فهم يف غاية االنشغال واالشتغال. ولكن: 
والتعب، وانشغال  إلى أي مدى سيقودهم هذا االشتغال 
وعملهم؟  حياتهم  بشأن  نتائج  حتقيق  إلى  والقلق،  البال 
تلميع أوراق شجرة عمل شاق ومكلف، لكن إلى أي مدى 
تتعلق تلك املمارسة بحاجة األشجار، وحاجة العاملني؟ إن 
املشكلة احلقيقية تتمثل يف هذا السياق بنوعية املمارسة 
يف  تفكيرهم  وطريقة  العاملني  وبحياة  منها،  والغايات 
أنفسهم، ودورهم، وممارستهم. ولو افترضنا أننا بحاجة 
إلى حتول ما يف هذا السياق، فكيف ميكن أن يحدث هذا 

التحول؟ ومن أين سيبدأ؟

بالعودة إلى املشكلة األصلية يف السياق، ال ميكننا تخيل 
حلول سحرية، أو نتائج مثالية، ما ميكننا تخيله هو: إن 
ضوء  يف  تتولد  مختلفة،  حقيقية  مبمارسة  يتعلق  احلل 
حوار حقيقي شامل، يكون فيه العاملون شركاء حقيقيني 
قادرين  ومحاورين  مشتركة،  واضحة  ورؤية  التجربة،  يف 
ولعل  السياق،  ذلك  ومحورية يف  كبيرة  أسئلة  على طرح 

وكيف؟  وملاذا؟  ماذا؟  بـ:  تبدأ  التي  األسئلة  تلك  أهمها 
ماذا نفعل؟ وملاذا نفعله؟ التي ستتطور من خالل احلوار 
واملمارسة والفكرة، إلى مستوى متقدم، بأسئلة مثل: ماذا 

سنفعل؟ وملاذا سنفعله؟ وكيف؟

فعل، تأمل، حتول، وعند حدوث ذلك التحول يف حضرة 
األمل، رمبا سيجد الناس يف عملهم سعادة حقيقية، ألنهم 
منتجون، ويفهمون دورهم اإلنساني كبشر أملهم قوي، ليس 
األمل يف املاضي ومتني عودته، وال هو األمل يف املستقبل 
املجهول الذي ال ميكن أن يوجد وانتظاره بسلبية، األمل 
كما يراه فروم مثل منر رابض مستعد للقفز، وكأن األمل 
من  احلياة  يف  الواعي  واالستعداد  الكامنة  الطاقة  هو 
خالل العمل ملا هو قادم، هو اليقني مبا ميكن أن يتولد. 
وننتظر  فيه.  نحيا  وكأننا  نراه؟  وكيف  له؟  نعمل  كيف 
حلظة تولده. األمل هو: ارتباط املمارسة هنا واآلن برؤية 
واضحة، إنه أسلوب األطفال يف السؤال: )ملاذا؟(، وكلما 
أجبت عن ملاذا، قفزت ملاذا أخرى حتفر أعمق فيما وراء 
الدوافع، وجتعلك منشغاًل دائماً، ومتأماًل، متنبهاً، نشطاً، 

واع لفعلك.

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة البنان الصغار يف املزرعة الغربية )القبلّية(.



رؤى تربوية - العددان 1656-55

المدرسة  األمل.. دور  المدارس مصانع 
الحقيقي في المجتمع

داخل  يومياً  يجتمعون  فلسطني  سكان  ثلث  من  أكثر 
أسوار املدارس، تلك األبنية التي أعدت يف إطار نظام 
التعليم القائم، احلكومي، والوكالة، واخلاص، عدد كبير 
من املعلمني واملتعلمني، ويزيد على ذلك رياض األطفال، 
وزارة  يف  وعاملون  ومشرفون،  إداريون،  وموظفون 
اجلامعات  وطالب  والتعليم،  التربية  ومكاتب  التربية 
واملعاهد والكليات اجلامعية، وكليات املجتمع، واألعداد 

يف تزايد.

املدارس وكل ما يتعلق بها، ركن أساسي يف بناء املجتمع 
)التعليم(  التجمع  هذا  يفرزه  وما  وتكوينه،  الفلسطيني 
يصب بشكل مباشر وسريع يف تكون املجتمع وبنائه، وإننا 
ونحن نعد فلسفتنا يف التعليم ورؤيتنا فيه، نكون بذلك نعد 
فلسفة ورؤية مجتمع، وما يفرزه املجتمع من إجنازات أو 
انعكاس ملا يحدث خلف أسوار  إخفاقات، هو بالضرورة 

تلك األبنية التي تضم أكثر من ثلث املجتمع الفتي.

الكبير،  بل إن املدرسة هي مجتمع مصغر ميثل املجتمع 
برؤيته، وأحالمه، وطموحاته، وثقافته، أو هكذا يجب أن 
هذا  يف  مهماً  دوراً  تلعب  أن  املدرسة  من  ويتوقع  تكون. 
املجتمع، فتؤسس، وتصقل، وتطور لدى اجليل احلاضر: 
قدرته على أن يحيا، ال أن يتكيف. أن يبتكر، ال أن يقلد. 
أن يفكر، ال أن يحفظ. أن يحاور، وينتقد، ويقرر، ويسائل 

العالم من حوله، ال أن ينصاع ويخضع.

يتوقع من املدرسة أن تهتم مبستقبل اإلنسان، مع تركيز 
والعمليات  بالصيرورة  واالهتمام  على حاضره،  املمارسة 
أكثر من النتائج. وتؤهله كإنسان يبحث عن حتقيق كامل 
إنسانيته، وقيمته، وحقيقته. على املدرسة أن تساهم مع 
إريك  يسميها  كما  أصلية(  )ذات  ذاته  بناء  يف  الطالب 
فروم، وهي ذات فريدة ال تتكرر، صاحبها شخص مفكر، 
قادر على احلب واإلحساس، مبدع، وإذا لم تكن متفردة 
اإلنسان  ويصبح  هيدجر،  بحسب  زائفاً  وجودها  سيكون 
مكررة،  نسخة  وكأنه  معيارهم،  يعتمد  قطيع،  يف  كرأس 
يصبح مجرد شيء بني أشياء. كأنه علبة على خط إنتاج، 

وضائع يف احلشد.

على عاتق املدرسة يقع الدور األكبر، والرئيس، واحلساس 
يف املجتمع، فإلى أي مدى ميكن للمدرسة يف ظل املمارسة 
املناط  املهم  الدور  ذلك  تلعب  وأن  به،  تقوم  أن  التقليدية 
بها، واملفتوح على أشكال متعددة من اإلبداع، واملمكنات، 
وظيفة  ستكون  أم  فيه؟  واملساهمة  املجتمع  مع  والتفاعل 
الناس  كما هو عليه، وحمل  الوضع  اإلبقاء على  املدرسة 
دورها،  ذلك  كان  وإذا  املوجود؟  العالم  مع  التكيف  على 
فلمصلحة من تعمل املدرسة؟ وملاذا تقوم بهذا الدور الذي 
يجعل الناس منسجمني ومتكيفني مع العالم بكل تناقضاته 
حولهم، دون أن يفكروا يف مساءلته أو إثارة الشكوك حوله؟

املمارسة التقليدية يف املدرسة تكون مثل سيل جارف، ال 
متنح املعلم فرصة الوقوف لتأمل ممارسته وإن حاول، وال 
للطالب ليتأمل تعلمه ويفكر، على الرغم من أنه جاء إلى 
واالستكشاف  والبحث  للتعلم  االستعداد  بكامل  املدرسة 
ال  النحل،  مثل  املدرسة  إلى  األطفال  يدخل  والسؤال، 
بعد  صفاً  كبروا،  وكلما  والسؤال،  احلركة  عن  يتوقفون 

صف، باتوا أكثر سكوناً وسكوتاً، وأكثر شبهاً باآلالت.

تكون  تكاد  التقليدية،  املمارسة  على  تقوم  التي  املدارس 
نسخة واحدة مكررة، بدءاً من الشكل واملبنى، والساحات، 
والسبورة،  الصف،  وشكل  واجلرس،  والزي،  والطابور، 
احلصص،  وعدد  العام،  والنظام  والكتب،  والطباشير، 
واملقاصف، وصوالً إلى طريقة العيش يف داخل املدرسة، 
الذي  املمارسة فيها  اليومي، وشكل  ومشاكلها، ونشاطها 
مع  الكل يف سباق  يركض،  الكل  كأن  يشبه سباق جري، 
يوم  كل  يتوقف  ال  اجلرس  حيث  املهام،  إلنهاء  الوقت، 
البدايات والنهايات املتشابهة يف روتني يومي  عن إعالن 
هي  وما  نحوه؟  يُسار  مأمول  فوز  أي  والسؤال:  متكرر. 
الرؤية التي حتدد مسار اجلري، وحتمل على االستمرار؟ 

وهل هناك وقت للوقوف والتأمل يف هذه املسارات؟

اجلدول 1 اآلتي يستعرض مناذج، وسلوكات، وممارسات 
يف التعليم، من مصدرين مختلفني ومنفصلني. أوردها هنا 
لنتأمل فيما إذا كان أيٌّ من بعض هذه املمارسات والنماذج 
النماذج  هذه  من  أي  وممارساتنا.  مدارسنا  يف  حاضراً 
أن  ميكن  أيُّها  اليوم؟  القائمة  هذه  من  نحذفه  أن  ميكن 
أن  أرجو  ما يحدث؟  هذا  ليس متاماً  لنقول  فيه  نختلف 

تكون النسبة عالية!
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جدول 1: مناذج وسلوكات وممارسات يف التعليم

التي  املدارس  معظم  يف  السائدة  السلوكات  من  النماذج  بعض 
يحرص عليها املعلمون جياًل بعد جيل: )جروان، 2007: 21-20(

املواقف واملمارسات التي تعكس املجتمع القمعي ككل يف 
)املفهوم البنكي( للتعليم: )فريري، 50-2003:49(

وإليه  الصف،  يف  واألخيرة  األولى  الكلمة  صاحب  هو  املعلم 
تتوجه أنظار الطلبة دائماً، والكتاب املدرسي املقرر هو مرجعه 

الوحيد يف أغلب األحيان.

املعلم يعلم والطالب يتعلمون.

املعلم هو مركز الفعل ويحتكر معظم وقت احلصة إن لم يكن 
كله، والطلبة متلقون خاملون.

املعلم يعرف كل شيء، والطالب ال يعرفون شيئاً.

أو  الطباشير،  عن  يتخلى  أو  اللوح،  عن  املعلم  يبتعد  ما  نادراً 
يستخدم تقنيات التعليم احلديثة.

املعلم يفكر والطالب يجري التفكير بهم.

يعتمد املعلم على عدد محدود من الطلبة، يوجه إليهم أسئلته 
ويدعوهم دائماً إلنقاذ املوقف واإلجابة عن السؤال الصعب.

للتفكير قبل مناداة أحدهم  كافياً  ال يعطي املعلم الطلبة وقتاً 
لإلجابة عن السؤال.

املعلم يتكلم والطالب يستمعون - بخنوع.

املعلم مغرم بإصدار األحكام والتعليقات احملبطة، ملن يجيبون 
بطريقة تختلف عما يفكر فيه واملعيقة للتفكير فيما هو أبعد 

من اإلجابة الوحيدة أو الظاهرة.

املعلم يختار ويفرض اختياره والطالب ميتثلون.

املعلم ال يتقبل األفكار الغريبة أو األسئلة اخلارجة عن موضوع 
الدرس

املعلم ينشط والطالب يتوهمون بأنهم يعملون من خالل 
عمل املعلم.

املعلم يختار محتويات البرنامج )والطالب الذين لم تتم يوجه املعلم أسئلته بطريقة انتقائية غير عادلة.
استشارتهم( يتكيفون.

ال ينوع املعلم يف أساليبه، ويقتصر غالباً على احملاضرة والسؤال 
واجلواب عند املناقشة.

املعلم يخلط ما بني سلطة املعرفة وسلطته املهنية التي 
يطرحها كنقيض حلرية الطالب.

االنفعالي واألخالقي واإلبداعي لطلبته،  بالنمو  املعلم  يهتم  ال 
وينصب اهتمامه على اجلانب املعريف1 فحسب.

الطالب  بينما  التعليم،  عملية  يف  »الفاعل«  هو  املعلم 
مجرد »أشياء« أو »مفعول بهم«.

معظم أسئلة املعلم من النوع الذي يتطلب مهارات تفكير متدنية.
نادراً ما يسأل املعلم أسئلة تبدأ بـ: كيف؟ وملاذا؟ وماذا لو؟

ال يعبأ املعلم باملنهجية واألمانة العلمية، ويعلم مادة الكتاب على 
أنها حقائق مطلقة.

املعلم يؤدب والطالب يجري تأديبهم.

مختلف  على  طرأت  التي  الهائلة  التغيرات  من  الرغم  وعلى 
العشرين،  القرن  الثاني من  النصف  اإلنسان يف  جوانب حياة 
فإن املعلم حافظ على دوره التقليدي الذي يقوم على دعامتني 

أساسيتني هما:
1.  تزويد الطلبة باملعلومات ومطالبتهم باستيعابها وحفظها.

2. فحص مدى حتقق ذلك عن طريق امتحانات تتطلب غالباً 
حفظ املعلومات واختزانها واستدعاءها.

املفهوم البنكي للتعليم يعتبر الناس كائنات قابلة للتكيف 
ما  الطالب يف تخزين  انهماك  ازداد  و»القيادة«، فكلما 
يتم إيداعه لديهم، قلت إمكانية تطويرهم لوعي انتقادي 
العالم،  لذلك  »كمحورين«  العالم  يف  تدخلهم  عن  ينجم 
عليهم،  املفروض  السلبي  بالدور  قبولهم  ازداد  وكلما 
العالم يف وضعه، ومع  التكيف مع  إلى  ببساطة  جنحوا 

النظرة املجزأة للواقع التي أودعت فيهم.
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التأكيد  هي:  اجلدول  ورد يف  ما  على  األولى  مالحظتي 
على  السلوكات  أو  املمارسات  هذا  أسقط  ال  أنني  على 
لواقعنا  كوصف  هنا  أوردها  أو  املعلمني،  ممارسات 
التعليمي أو أعممها، هذه النماذج محملة بطاقة سلبية، 
تكريس  يف  واملركزي  األساسي  الدور  أن  للقارئ  وتوحي 
ما  كل  وأن  وحده،  املعلم  هو  واملمارسات  النماذج  هذه 
إذ  دقيقاً؛  ليس  وهذا  مسؤوليته،  من  هو  فيها  يحدث 
يتحمل  متكاملة،  منظومة  حصيلة  هي  النماذج  هذه  إن 
التعليم  سياسات  وواضعو  بالكامل،  املجتمع  مسؤوليتها 
النظام،  هذا  وحده عبء  املعلم  يحمل  وال  بشكل خاص، 
ليس  لكنه  األكبر،  هو  وتأثيره  فيها  أساسي  ركن  املعلم 
املؤثر الوحيد، وهذا يؤكد، أيضاً، على أن عملية تطوير 
ومتكينهم  أوالً  املعلمني  استهداف  تستدعي  التعليم 
ودعمهم، فمهما كان التطوير يف املمارسة والرؤية، ستكون 
يف النهاية معتمدة على املعلم، الذي يطور ممارسته ويقدم 
منوذجاً مختلفاً، بقدر ما سنتفق أو نختلف حول املمارسة 
الواردة يف اجلدول السابق، دون تعميمها، أو افتراض أنها 
الوحيدة يف مدارسنا كما قلت، وبالتأكيد هناك مبادرات 
نوعية، وجديرة باالحترام، لكن باملقابل، ال ميكننا أن ننفي 
حضور املمارسات السابقة بأشكال مختلفة، وأن الطالب 
عبر  للتعليم  كبيرة،  بنسبة  يخضع،  زال  ما  مدارسنا  يف 

السرد والتلقني كأسلوب تقليدي.

واألخطر من ذلك، أن املمارسة التقليدية قد تظهر بأشكال 
وأساليب متعددة تبدو نوعية وجميلة وبراقة؛ مثل: اللعب، 
الوسائل  استخدام  املسابقات،  الرقص،  التمثيل،  الغناء، 
التكنولوجيا... وغيرها، ولكنها وإن كانت تبدو  اجلذابة، 
كأساليب مختلفة ونوعية وممتعة للطالب، فإنها يف النهاية 
تدعو وتهدف، على األغلب، إلى احلفظ والتذكر، وتؤسس 

لالختبار.

لألطفال(  )ممتعاً  نشاطاً  نتابع  ونحن  بسهولة  وميكننا 
معظم األحيان، أن نالحظ تشنجهم، ونظراتهم املتصلبة، 
وهم يرددون ويستظهرون ما حفظوه من أغنية بلحن رتيب، 
بها  ضج  شعبية  أغنية  مع  عشوائي،  بإيقاع  يصفقون  أو 
الصيف يف احلفالت، أو يؤدون مشهداً حفظوه عن ظهر 
قلب يف دور حيوان، أو حرف، أو فعل، أو عنصر، أو جبل، 
أو رقم، أو يحملون فوق وجوههم العابسة بطاقات مزينة 
ويتحركون  يتسابقون  أو  مبتسمة،  وجوه  من  برسومات 
واألطواق...  واألدوات  بالكرات  لعب  يف  آليني(  )كرجال 
مشاعرهم  انفصال  أثر  بوضوح  األنشطة  تلك  يف  سنرى 
وأفكارهم عن فعلهم، يستمتعون مبا يفرضه املعلم، وليس 
مبا يرغبون، حقيقة، يف فعله، وإن استمتعوا فإن ذلك يكون 
باجلزء املتعلق باللعب واحلركة، وأسوأ ما فيه بالنسبة لهم، 

هو الهدف الذي صمم املعلم له هذا النشاط.

جانب من فعاليات مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة البنان الصغار يف املزرعة الغربية )القبلّية(.
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إنهم ينفذون مطالب املعلم املخبأة يف النشاط، وأهدافه 
املواقف  من  قريباً  ذلك  أليس  باملتعة،  املغلفة  التقليدية 
املفهوم  يف  القمعي  املجتمع  تعكس  التي  واملمارسات 
مغلفة  ولكنها  1؟  اجلدول  يف  السابقة  املواقف  البنكي؟ 
باللعب واأللوان. أال نالحظ أننا بهذه املمارسة لم نبتعد 

من  أفعال  للتوضيح، سأحاول حتليل  التلقني؟  عن  كثيراً 
الفعل  وهي:  اخلمس«،  املعنى  »طبقات  بحسب  املمارسة 
نفسه، دافعه، ما جرى استثماره فيه، من أين مت تعلمه، 
بعده الكوني، أو ما الذي يكشفه حول موقف املشارك من 

احلياة« انظر )ديفيز، 2016: 110(.

جدول 2: حتليل أفعال من املمارسة بحسب »طبقات املعنى اخلمس«

أفعال مثل: األطفال يغنون، األطفال يلعبون، األطفال ميثلون، األطفال يرسمونما مت فعلهالفعل
استمتاع األطفال يف التعليمالسبب املباشرالدافع

التحفيظ، حل واجبات، ترسيخ أفكار وقيم، تثبيت معلومات، حتصيل مرتفع.ملاذا يعد هذا األمر مهماً؟ ما قيمته؟االستثمار
)إيجابي/النموذج من خالل منوذج  تعلمه  مت 

سلبي(.
جتربة املعلم كطالب يف املدرسة /معلمني سابقني/تكرمي معلمني ناجحني يف 

استخدام أساليب جديدة أو حتصيل طالبهم مرتفع.
أن ال رؤية احلياة أو  تكون  أن  للحياة  ينبغي  كيف 

تكون؟
إلى أي حد ميكن أن جنذب الطالب وجنعله يستمتع، حتى نرفع حتصيله؟

)قيمة الطفل يف حتصيله/اإلنسان رقم(

2، قد ميكننا  والتحليل يف جدول  التأمل  النوع من  هذا 
من الرؤية أعمق، خلف الدوافع يف املمارسات التي تعتبر 
لها  بأفعال  املعلم  يقوم  حيث  الصف،  غرفة  يف  مختلفة 
املعنى  طبقات  يف  أعمق  حفرنا  إذا  لكن  إيجابية،  دوافع 
الفعل،  فلسفة  أو  الرؤية  وحتى  االستثمار  نحو  للفعل 
النظر  وإعادة  بالتأمل،  جديرة  أخرى  أشياء  سنكتشف 
أين  وإلى  عليها  نعمل  التي  والرؤية  املمارسة  هذه  يف 
تأخذنا. هل حقاً نريد أن يستمتع األطفال يف أفعال حتى 
النهاية هي ما يحصل عليه من  تصبح قيمة الطالب يف 
أفكر  أن  حتصيله؟  بحسب  كرقم  له  ننظر  وأن  عالمة؟ 
وأن  املعلومات..  ليرددوا  يستمتعون  طالبي  أجعل  كيف 
أستغل مهاراتهم يف احلياة واللعب وحبهم للحركة والتعبير 
الدرس،  من  أهدايف  وحتقيق  التحفيظ  ألجل  والنشاط 

يشعرني ذلك كمعلم بأنني أخدع طالبي!

وتداعياتها  املمارسة  هذه  أبعاد  إن  ذلك،  من  وأكثر 
خطيرة، فهي ممارسة تخلق روح املنافسة، وتنفي التعاون 
والتشارك، وجتعل الطالب ينظر إلى اآلخرين كمنافسني 
وكمصدر تهديد له، وتبني لديه فكرة أن تقدمه وجناحه 
أن  أستبعد  وال  عليهم،  وتفوقه  جتاوزهم  على  يعتمدان 
ما جنده يف املجتمع، من صور املنافسة، وإقصاء اآلخر، 
والتفكك، واالختالف، وتضخم األنا، وسيطرة قيم السوق، 

هي من تداعيات تلك املمارسة وامتداد لها، وإذا حفرنا 
أعاله،  الواردة يف اجلدول  املعنى  أخرى يف طبقات  مرة 
سنجد أن الكثير من تلك القيم السلبية ومظاهر التنافس، 
ونستنكره،  نستغرب وجودها  التي  املجتمع  األنا يف  ولغة 
منها يف  كبير  تعلم جزء  بدأ  قد  فهم مصدرها،  ونحاول 
املدرسة. وأنا طالب كان رقم تسعني فما فوق، أثمن شيء 
الرقم ونبرته املوسيقية ما  إيقاع  ميكن أن أحصل عليه، 
الكثير  أضعت  أنني  أعتقد  اليوم،  حتى  تستهويني  زالت 
من وقتي، وهواياتي، ومتعتي، واستكشايف، ولعبي، كطفل 
وإنسان، بانشغالي يف هذا الرقم القوي، واحلاد، واملؤثر 
بسطوته وقوته وحضوره، إضافة إلى الصورة املشوهة التي 
بنيت عن اآلخر لدي كمنافس، وليس شريكاً. وأعتقد أن 
الرقم ما زال يحتفظ بقوته ويفرض حضوره على الكثير 

من الناس.

يف  املختلفة  بأشكالها  التقليدية  املمارسة  من  النوع  هذا 
إلى  و«يحيله  التعلم،  على  قدرته  الطالب  يسلب  التعليم، 
الوعاء  املعلم يف ملء  زاد  املعلم مبلئه، وكلما  وعاء، يقوم 
كان  بخنوع مبلئه،  الوعاء  وكلما سمح  أفضل،  املعلم  كان 
يدعوه  ما  وهذا   .)48  :2003 )فريري،  أفضل«  الطالب 
التلقي  حدود  يتجاوز  ال  الذي  البنكي«  بـ«التعليم  فريري 
أو  التقومي  يف  بصبر  ذلك  رد  ثم  والتخزين،  واالمتالء 
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-برأي  البنكي  التعليم  هذا  مييز  ما  أهم  وإن  االختبار، 
التغيير،  إحداث  على  قدرته  وعدم  تعاليه،  هو  فريري- 
وينتج نسخ مكررة، عاجزة عن النقد أو التحاور أو التغيير.

ولعل  التعليم يف فلسطني ال تخفى على أحد،  إن مشاكل 
ومحاوالته  االحتالل،  مشكلة  هي  وأعقدها  املشاكل  أكبر 
نفي حق الشعب يف احلياة، وال يتوقف عن عملية التدمير، 
الداخل  القدس حتديداً، ويف  سواء بشكل مباشر كما يف 
الفلسطيني، أو بشكل غير مباشر يف كل أنحاء فلسطني، مبا 
ينتهجه، من ممارسات القمع، والقتل، واالعتقال، والتدمير، 
واإلغالق، واجلدار، واملصادرة، هذا اخلطر واضح، وهذه 
املشكلة احلقيقية. لكن يف ظل هذه املشكلة أتساءل: كيف 
لهذه املشكلة أن تؤثر يف ممارساتنا يف الصف؟ وما عالقتها 
باملمارسات التقليدية والتعليم البنكي؟ هل هي حقاً املشكلة 
األساسية التي قد توصلنا حد العجز واليأس؟ أم أن هذا 
واإلبداع،  الصمود،  فكرة  إلى  يحملنا  أن  ينبغي  الواقع 
ليس  السياسي  الوضع  إن  ثم  واألمل؟  والعمل،  والتحرر، 
حيث  فلسطني،  يف  التعليم  تواجه  التي  املشاكل  كل  هو 
أشارت دراسة لسائدة عفونة يف األعوام )2008 – 2012( 
لعل أهمها: غياب رؤية واضحة  إلى وجود مشاكل أخرى 
للتعليم -ولعل هذه املشكلة هي األهم- وعدم وضوحها قد 
يفسر املشاكل األخرى املطروحة يف الدراسة نفسها، مثل: 
تدني التحصيل –على الرغم من التركيز عليه- وفجوة بني 
املدخالت والعمليات واملخرجات، وتردي أوضاع املعلمني، 
التدريب  برامج  وضعف  الفلسطيني،  املنهاج  ومشاكل 

للمعلمني )عفونة، 2013(.

وأخيراً، أتساءل يف ظل هذا الوضع اخلاص، ما املمارسة 
التي نراها يف مدارسنا مختلفة عن ممارسة يف مدرسة 
آخر؟  عربي  بلد  أي  أو  األردن،  أو  اليمن،  أو  مصر،  يف 
كيف يتميز النموذج الفلسطيني بخصوصيته، يف التعليم 
العربي والعاملي؟ وأين تتجلى مظاهر اإلنسانية والتجارب 
العاملية يف سياق التعليم الفلسطيني؟ وكيف تظهر الرؤية 

والرسالة املعدة للتعليم يف املمارسة داخل املدرسة؟

الفلسطينية  التجارب  من  التعليم،  يف  ملهمة  مناذج 
والعاملية

هناك الكثير من التجارب العاملية اإلبداعية وامللهمة، التي 
قد يكون من املفيد دراستها، واالنفتاح عليها، دون أن ننظر 

على  القدرة  لدينا  تقليده،  ينبغي  منوذج  أنها  على  إليها 
إن جتربة  اخلاصة،  مناذجنا  وتطوير  واإلبداع،  التفكير، 
مثل املدرسة الدستورية التي أسسها خليل السكاكيني يف 
قرن  من  أكثر  قبل  أننا  على  تأكيد   ،1909 العام  القدس 
وإجناز  رائد،  تربوي  فكر  طرح  على  قادرين  كنا  ونيف، 
اإلجناز  ذلك  على  بنينا  لو  ماذا  نوعية.  وممارسة  برؤية 

وطورناه خالل القرن املنصرم؟

من امللفت حقاً أن نعرف أن السكاكيني قبل أكثر من مئة 
عام، دعا إلى: إلغاء الوظائف، واالختبارات، والشهادات، 
احلرية  منح  إلى  ودعا  والعقاب،  غيبًا،  احلفظ  وعارض 
بني  املفتوحة  االجتماعية  العالقات  وتعزيز  للطالب، 
املعلم والطالب، »ويف اعتقاده أن املدرسة هي املرتكز األهم 
املنشودة«  التحول  عملية  ويف  اجلديد،  اخللق  عملية  يف 
)حداد، 1985: 201(. ورأى يف حقل التربية والتعليم »أداة 
كل  يف  متكامل،  شامل  إصالح  حتقيق  سبيل  يف  فعالة 
واالجتماعية،  السياسية،  والتربوية،  العلمية  االجتاهات 
احلضاري  الركب  مماشاة  إلى  ليصار  واالقتصادية، 
نفسه:  )املصدر  التقدم«  مجاالت  كل  إلى  العاملي... 
إنني أشعر بالفخر وأنا أكتب هذه الكلمات،  201(. حقاً 
وحني أجد أن النماذج العاملية املتقدمة يف التعليم تعتمد 
يف  ونفذها  السكاكيني  إليها  دعا  التي  املبادئ  هذه  مثل 
السكاكيني  قرن.  من  أكثر  قبل  وممارسة  رؤية  القدس 
الرجل الثورة، الذي جسد األمل حقيقة، بتجسيد مبادئه 

وأفكاره، وترجم أفكاره فعاًل وممارسة.

سنوات  وثماني  مئة  قبل  السكاكيني  إليه  دعا  ما  بعض 
التجارب  من  وهي  اليوم،  الفنلندية  التجربة  يف  جنده 
العاملية امللهمة واملشهورة يف التعليم، بالتأكيد هناك أسباب 
كبيرة وظروف مختلفة جعلت من فنلندا دولة متصدرة يف 
مجال التعليم، حيث يعتبر التعليم من اجلوانب األساسية 
يف الثقافة الفنلندية، أسست له عبر عشرات السنوات، 
املساواة  مبدأ  على  املمكنات  كل  التعليم  يف  واستثمرت 

وتكافؤ الفرص.

وما أرجوه من إيراد هذه التجربة هو التأمل يف رؤية هذه 
جعلت  التي  التعليم،  يف  الناجحة  ويف ممارساتها  الدولة 
منها دولة متقدمة عاملياً، وما مدى عمق الفجوة بني تلك 
الرؤية واملمارسات، وبني ما نحرص على تثبيته والعمل عليه 
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بإصرار يف ممارساتنا التعليمية؟ سوف نتجاهل القضايا 
االقتصادية  وقدرتها  الدولة  بظروف  املتعلقة  الكبرى 
وممكناتها السياسية واالجتماعية والثقافية... الخ، لنركز 
على القضايا األقرب واألكثر خصوصية يف التعليم، ورمبا 
وعلى  صعبة،  وليست  مستحيلة  ليست  أنها  سنكتشف 

األغلب ليست مرتبطة بتلك القضايا الكبرى.

بكل بساطة ووضوح، إن التجربة الفنلندية تثبت أننا ميكن 
وليس  »النوعية  على  التركيز  عبر  التعليم،  يف  نطور  أن 
الكمية«، سواء يف عدد الكتب، أو ساعات الدوام، أو عدد 
احلصص، أو عدد االختبارات، وعدد التقارير والتقييمات، 
فهي تركز على العمق يف املضمون القليل، بدل السطحية 
يف الكم الكبير، ساعات الدوام قليلة، ال يوجد تركيز على 
االختبارات بأشكالها، وال يقدم الطالب اختبارات قبل سن 
النتائج يف  أفضل  لديهم  ذلك،  الرغم من  املراهقة، وعلى 
االختبارات على املستوى الدولي، وظائف بيتية تكاد تكون 
معدومة، املعلمون يتم تأهيلهم بشكل كبير وهم من حملة 
املاجستير، ولهم مكانة عالية وتقدير كبير، ال يوجد إشراف 
املعلمني  أو  املدارس  تصنف  وال  واملدارس،  املعلمني  على 
ودعم  للطالب  ودمج  مساواة  هناك  وتقارير،  بتقديرات 
مدارس  فنلندا  يف  يوجد  ال  حيث  للجميع،  كحق  للتعليم 
خاصة )ديفيز، 2016(. ال أدعي أنه ميكننا أن نحدث حتوالً 
سريعاً يف هذه القضايا، وإن كانت تبدو بسيطة، لكنني أرى 
أنها يف متناول اليد، وميكننا تطوير فكرة انطالقاً من هذه 
من  الهائل  الكم  على  التركيز  يف  النظر  وإعادة  التجارب، 
والتقييمات،  والتقارير،  واالختبارات،  والكتب،  احلصص، 
بأشكالها. فهذه التجربة تخبرنا أن التركيز يف الكيف ويف 

النوعية، ليس مستحياًل، ويحقق نتائج أفضل.

إمييليا(  ريجيو  )مدارس  جتربة  هي  األخرى  التجربة 
احلرب  أنقاض  على  تأسست  التي  املشهورة،  اإليطالية 
عالم  يف  مميزة  نوعية  جتربة  وهي  الثانية،  العاملية 
الطفولة املبكرة، تعتمد على نظريات تربوية حديثة، منها 
البنائية االجتماعية لـ فيجوتسكي، وتركز على كون الطفل 
اآلخرين،  مع  التواصل  خالل  من  يتعلم  اجتماعياً  كائناً 
الفن  بالفنون، وبتفعيل دور  فتولي هذه املدرسة اهتماماً 
والفنانني، واألسرة، واملجتمع احمللي واملعلمني، يف عملية 
التعلم، وتركز على البيئة والتفاعل معها، فيتعلم األطفال 
اآلخرين  مع  وتفاعلهم  احلسية،  خبراتهم  خالل  من 

لغرفة  امتداداً  املدرسة  واعتبار  وتشاركهم،  وتعاونهم 
الصف، واعتبار البيئة احمليطة من حدائق وأسواق وغيرها 
التصميم  يف  كبيراً  اهتماماً  فأولت  للمدرسة،  امتداداً 
بأساليب  فيها  األطفال  يتعلم  احمليطة،  للبيئة  الهندسي 
يقومون  حيث  املشروع،  عبر  التعلم  أهمها  لعل  مختلفة، 
بالبحث واالستكشاف يف البيئة حولهم، وجمع املعلومات، 
ثم تنظيمها والتعبير عنها بطرق مختلفة. كما تركز هذه 
املدارس على التوثيق لكل نشاط، ما يتيح الفرصة لتأمل 
وآخرون،  )بانكروفت  وتطويرها  فيها  والبحث  املمارسة 
2014(. وكما فنلندا، بالتأكيد إن هذه املدارس ونظامها 
يعتمد على ظروف تاريخية ومجتمعية معينة، وهي تعبر 
الوحيدة  وليست هي  واحتياجاته،  املجتمع  ذلك  قيم  عن 
يف العالم، أوردها هنا ألنني أعتقد أنه ميكننا أن نرى يف 
التجارب األخرى ممكنات وإلهاماً ما، وتأكيداً على أن يف 
أن  دون  وناجحة ومتصدرة عاملياً،  نوعية  التعليم جتارب 
تتبع نظام املدرسة الذي نعرفه، النظام الذي تعلمنا فيه 

ونعلم فيه.

تجسيد األمل في الفكرة والممارسة.. 
ممارسة ت�تجاوز كل ما هو تقليدي

يف  إليها  أشرت  التي  املختلفة  املمارسة  إلى  سأعود 
مع  والعمل  الفنون،  توظيف  حول  تتركز  والتي  البداية، 
يف  والعمل  التعليم،  يف  تأملي  منحى  وتطوير  املعلمني، 
برنامج  يستهدف  حيث  والكتابة،  واملجتمع،  املدارس 
احملسن  عبد  مؤسسة  يف  التربوي  والتطوير  البحث 
يف  عدة  مشاريع  خالل  من  واملعلمني  املعلمات  القطان 
والسينما،  املبكرة،  والطفولة  والعلوم،  املهني،  التكون 
التجارب  وهذه  وغيرها،  املشروع،  عبر  والدراما،والتعلم 
برأيي نوعية: بتبنيها نظريات تربوية حديثة، وبانفتاحها 
اخلبراء،  واستقطاب  اإلنسانية،  والتجربة  العالم  على 
والترجمات املهمة يف احلقل. وجتدر اإلشارة إلى أن هذه 
املترجمة يكون من السهل احلصول عليها، وتوزع  الكتب 
مجاناً على املعلمني املنخرطني يف البرنامج، ويكون بعضها 

كقراءات من متطلبات املدرسة الصيفية للدراما.

كما يعمل برنامج البحث على تطوير قدرات املعلمني يف 
التدريس، والبحث، ومن ضمنها برنامج الدراما يف التعليم، 
الذي يقوم على انخراط املعلمني يف املدرسة الصيفية يف 
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عملية  مبتطلبات  ويتقدمون  الثالثة،  مبستوياتها  جرش 
ونظرية تتيح لهم فرصة جتربة توظيف الدراما يف التعليم 
يف الصفوف، والكتابة يف ممارستهم خالل العام الدراسي 
وتأملها، وتأمل جتربتهم يف املدرسة الصيفية، والقراءات 
والكتب التي يحصلون عليها من البرنامج، ويشارك خالل 
السنوات الثالث مبساقات أخرى، منها املساقات الشتوية 
للمشاركني  ميكن  كما  متنوعة،  عمل  وورش  أربحا،  يف 
التواصل مع البرنامج واحلصول على الدعم واملساندة من 

الباحثني واملركزين طوال العام.

البحث،  برنامج  يف   2016 العام  خالل  عملي  تركز  وقد 
متطلباتهم،  معهم إلجناز  والتواصل  املعلمني  متابعة  على 
عمل  ورش  يف  واملشاركة  التجربة  تعميم  من  ومتكينهم 
معلمني  مع  عمل  ورش  يقودوا  وأن  جدد،  معلمني  مع 
التواصل  مواقع  عبر  إلكترونياً  معهم  والتواصل  آخرين، 
االجتماعي والبريد اإللكتروني، ولقاءات عبر االتصال مع 
العربي،  الوطن  من  ومعلمني  الفلسطيني،  والداخل  غزة 
والتواصل مع املعلمني بأشكاله املختلفة سواء بحضورهم 

إلى املؤسسة، أو عقد لقاءات يف مناطقهم، أو مشاركتهم 
يف ورش عمل، هو امتداد للعمل على البرنامج الذي يبدأ 

من مشاركتهم يف املدرسة الصيفية يف جرش.

لقاًء   50 أكثر من  2016 يف  العام  حيث شاركت خالل 
خارج املؤسسة، كورش عمل، واجتماعات عملية تطبيقية، 
املدرسة  معلمني من طالب  مع  لقاءات  بني  ما  تنوعت 
الصيفية للدعم واملساندة يف التخطيط، وتطبيق دروس 
الورش  أو مشاركة منهم يف  صفية وإجناز متطلباتهم، 
مع معلمني جدد، ولقاءات مع معلمني جدد يرغبون يف 
العمل على توظيف الدراما يف التعليم، وأخرى جمعت 
معلمني من املدرسة الصيفية مع طالبهم يف صفوفهم، 
وطالبات  لطالب  ودروس  اجلامعة،  من  طلبة  بحضور 
مدارس، وعشرات اللقاءات الفردية واجلماعية ملعلمات 
يوضح   3 واجلدول  املؤسسة.  إلى  حضروا  ومعلمني 
نشاط املعلمني خالل سبعة أشهر من العام 2016 من 
بداية الفصل الدراسي األول يف شهر أيلول وحتى شهر 

نيسان 2016.

جدول 3: نشاط املعلمني خالل سبعة أشهر من العام 2016

لقاءات فردية وجماعية 
للمعلمني يف املؤسسة

لقاءات وورش عمل مع معلمات 
ومعلمني يف املدارس

لقاءات وورش عمل مع املعلمني 
يف مؤسسات مجتمعية

لقاءات يف كلية التربية/جامعة 
بيرزيت ومشاهدات لطالب 

اجلامعة يف مدرسة
5 محاضرات / 2 مشاهدات3211أكثر من 120

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة البنان الصغار يف املزرعة الغربية )القبلّية(.
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كانت اللقاءات يف مراكز مختلفة، منها مؤسسات مجتمعية 
احتضنت اللقاءات ودعمت حضور املعلمني وشاركت فيه، 
ومركز الجئ يف  البلدية يف مدينة طولكرم،  مكتبة  مثل: 
مخيم  يف  إبداع  ومؤسسة  حلم،  بيت  يف  عايدة  مخيم 
ومؤسسة  نابلس،  يف  األسرة  تطوير  وجمعية  الدهيشة، 
وجمعية  طولكرم،  بادر  ومؤسسة  بيتونيا،  يف  األمل  دار 
قلقيلية،  يف  التربية  ومكتب  اهلل،  رام  الطيب  الصديق 

وجامعة بيرزيت.

وكان للمدارس احلكومية واملدارس اخلاصة مشاركة فاعلة 

من  العديد  يف  املعلمني  مع  عملنا  حيث  اللقاءات،  هذه  يف 
املدارس احلكومية واخلاصة يف مختلف احملافظات، ومنها 
فيها  املعلمني  طاقم  مع  والعمل  الزيارة  إليها  تكررت  ما 
أريحا،  يف  الغد  رواد  مدرسة  مثل:  مشروع،  إلى  ليتطور 
عني  ومدرسة  طولكرم،  ذنابة  يف  خريشة  شاكر  ومدرسة 
احملافظات  يف  متفرقة  ولقاءات  ورش  إلى  إضافة  عريك، 
كافة، يف فلسطني ويف األردن أيضاً، منها يف عمان، وغزة 
عبر الفيديو، ورام اهلل، والبيرة، واخلليل، ونابلس، وطولكرم، 
وجنني، وقلقيلية، وبيتونيا، وسلفيت، وحزما، ويعبد، وبلعا، 
وبيرزيت، وكفرعني، وبيت دقو، وسينيريا، وحوسان، وشبتني.

جدول 4: املشاركون يف الورش

عدد املدارس 
املشاركة

عدد املعلمني املشاركني
يف الورش

عدد طالب املدارس
الذين عملت معهم

عدد املؤسساتعدد طالب اجلامعة

20215140569

معلمني  من  كمبادرات  معظمها  يف  اللقاءات  هذه  وجاءت 
فاعلني يف املؤسسات واملدارس املذكورة ومعلمني منخرطني 
معنا يف برنامج الدراما يف التعليم واملدرسة الصيفية. وجزء 
من هذه الورش قام بتنفيذها معلمون منخرطون معنا يف 

البرنامج وطالب يف املدرسة الصيفية.

بني  متفاوتة،  بنسب  تنوعت  فقد  املشاركة  الفئات  أما 
معلمني ممن هم طالب يف املدرسة الصيفية، ومعلمني لم 
يشاركوا من قبل يف الدراما، ومديري مدارس، ومشرفني، 
وطالب جامعات، وطالب مرحلة ثانوية ومرحلة أساسية، 

ومهتمني من املجتمع احمللي.

جاءت   )4( وجدول   )3( جدول  يف  أوردتها  التي  األرقام 
فيها  لقاءات وورش عمل شاركُت  يف جانب محدد، وهو 
بشكل مباشر، للعمل مع املعلمني والطالب خالل الفصل 
الدراسي األول، ونصف الفصل الدراسي الثاني من العام 
األرقام  هذه  واملؤسسات.  املعلمني  مع  والتواصل   ،2016
وممكناته،  وجوهره،  العمل  تفاصيل  عن  تعبر  ولن  ال 
مدارسهم وجتاربهم،  املعلمني يف  تطبيقات  من  ونتائجه، 
وغير  الرسمية  واللقاءات  املطبقة،  احلصص  وعدد 
والتطوير  البحث  لبرنامج  األخرى  واألنشطة  الرسمية، 
التربوي يف مؤسسة عبد احملسن القطان. ولست أوردها 

هنا اهتماماً بالكم، إمنا لنقرأ فيها قدرتنا وممكناتنا يف 
أن نتحرك ونبادر للعمل نحو ممارسة حقيقية ومختلفة، 
هذه املمارسة التي أصبحت ممكنة وحقيقية، ضمن عمل، 
ورؤية لبرنامج البحث يف مؤسسة عبد احملسن القطان، 
مبنح الناس الفرصة واملساحة للمبادرة والتكون كشركاء، 
ومهاراتهم،  معارفهم،  وتطوير  العمل،  من  ومتكينهم 
ويتأمل  ويفكر  ويتطور  ينمو  كمجتمع  والعمل  ودورهم، 

ويبحث يف ممارساته، ويشاركها مع اآلخرين.

إنها شراكة حقيقية بني املؤسسة من خالل برنامج البحث 
واملديرين  والطالب  املعلمني  مجتمع  وبني  يقدمه،  وما 
احلراك  هذا  واجلامعات،  احمللي  واملجتمع  واملشرفني 
ممارسة  كان  التجريبي،  العلمي  املهني  الثقايف  املجتمعي 
ضمت مئات من املعلمني والطالب بأشكال مختلفة ونسب 
متفاوتة، احتضنتها املؤسسات واملدارس واجلامعات، وكانت 
ومشرفني  معلمني  من  وجماعية  فردية  مبادرات  نتيجة 

وأساتذة جامعة ومديرين مدارس وجمعيات ومؤسسات.

وميكن وصف هذه األنشطة يف ثالثة محاور رئيسة:

لتطوير  « املعلمون  يقوده  مهني  مجتمعي  وتفاعل  حراك 
واللقاءات  التواصل  يف  يتمثل  وممارستهم،  أنفسهم 
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والعمل بأشكال عدة.
املعلمون يجربون يف صفوفهم ما يكتسبونه من خبرة،  «

وينقلون التجربة لطالبهم، ولزمالء آخرين.
املعلمون يتأملون ممارستهم من خالل التوثيق والكتابة. «

إنني مقتنع متاماً بأهمية هذه اللقاءات بذاتها، كلقاءات جتمع 
املعلمني من مناطق مختلفة للتحاور والتعلم والعمل معاً، فمن 
من  ومعلمات  معلمني  املثال-  سبيل  -على  ترى  أن  اجلميل 
طولكرم ونابلس وجنني والقدس ورام اهلل واخلليل وبيت حلم 
يلتقون جميعاً يف مركز الجئ يف مخيم عايدة يف بيت حلم، 
معلمة  من  ومببادرة  منهم،  برغبة  ورشة عمل  للمشاركة يف 
نشاط  املركز.  يف  وناشطة  الصيفية،  املدرسة  يف  شاركت 
نوعي ملعلمني يبذلون جهداً كبيراً ووقتاً لالنخراط واملشاركة، 
ولو كان على حسابهم الشخصي أحياناً، يف الوقت الذي يكاد 
يكون فيه أمراً نادراً أن ترى معلمني مجتمعني برغبة منهم، 
يناقشون أو يتحدثون يف قضايا تخص التعليم وتطويره، أو 

الفن وقيمته ودوره يف احلياة.

مهني  كحراك  بذاتها،  اللقاءات  أهمية  إلى  وإضافة 
ركزت  املشاركون جتارب مختلفة  فقد خاض  ومجتمعي، 
كفن  والدراما  وممكناته  والفن  وغاياته،  التعليم  على 
توا بعضها، ونقلوها  وأسس توظيفها واألهداف منها، وذوَّ
إلى صفوفهم، ودعمت اللقاءات جتربة املدرسة الصيفية 
وهو  )م.ق(  املعلمني  أحد  يصف  عليها.  وبنت  جرش  يف 
طالب يف املدرسة الصيفية شارك يف عديد من اللقاءات 
قائاًل:  اجلدد جتربته  للمعلمني  وداعم  كمساند  والورش 
»أهم ما مييز هذا البرنامج أنه مرتبط بالتطبيق والتجربة 
العملية، حيث أن االنتقال من مرحلة إلى أخرى مرتبط 
بتطبيق املهارات بطريقة عملية يف املدرسة مع الطلبة، ما 
عكس تغيراً واضحاً ليس فقط على صعيدي الشخصي، 
وإمنا على واقع طلبتي ومدرستي. وقد كان لالجتماعات 
الصيفية،  املدرسة  سنوات  مختلف  من  للزمالء  الدورية 
ترسيخ  الواضح يف  اإليجابي  األثر  املناطق  مختلف  ومن 
التجربة وتثبيت األفكار وتبادل اخلبرات، وتعزيز العالقات 
املشترك  والتعاون  الصداقة  روح  وتنمية  االجتماعية، 
الفلسطينية،  املدن  زرنا جميع  الزمالء، حيث  بني جميع 
وورش  تدريبية،  ولقاءات  مختلفة،  ندوات  فيها  وعقدنا 
عمل، امتدت لتشمل املئات من املعلمني من خارج املدرسة 

الصيفية.

كما عملت اللقاءات على جوانب عملية ونظرية، لتمكني 
والفهم  واملهارات  املعرفة  بعض  امتالك  من  املشاركني 
والدور،  الشخصية  بني  الفرق  مثل:  الدراما  على  للعمل 
سياقات  بناء  يف  الدراما  ودور  والتمثيل،  الدراما  وبني 
واالجتماعي،  الشخصي  واجلانب  املنهاج،  تراعي  للتعلم، 
والشكل الفني، واستخدام األغراض وتوظيفها يف التعليم، 
متثيل  وطرق  الدرامية،  املخيلة  وأطياف  اخليال  وتفعيل 
واأليقونات  الرموز  عبر  الصف  إلى  واستحضاره  العالم 
درامياً،  القصة  وتوظيف  املشاهد،  وبناء  واجلسد، 
واستكشاف طبقات املعنى اخلمس للفعل، يف محاولة لفهم 
الفعل الشخصي، وعالقته بالدافع الشخصي، واالستثمار 
االجتماعي، والنماذج التاريخية، وصوالً إلى منظور احلياة 
السياق  نبني  وكيف  أفعالنا،  حتكم  التي  والقيم  الكوني، 
املتخيل؟ وما هي عناصره؟ وتوظيف استراتيجية املعلم يف 
دور وجتريبها، والكتابة يف دور، وتطبيق مناذج من عباءة 
عملية  جوانب  إلى  إضافة  التكونية،  والدراما  اخلبير، 

تطبيقية أخرى، ومواد نظرية يف املوضوع واملمارسة.

مبادرة تجمع المؤسسة والجامعة 
والمدرسة.. وممارسة ت�تجاوز التعليم 

البنكي

ويف جتربة وممارسة مختلفة ونوعية، مت العمل مع ثالث 
توظيف  على  بيرزيت،  جامعة  يف  التربية  كلية  يف  شعب 
الدراما يف التعليم بدعوة من د. خولة الشخشير. وبعد أربع 
الطلبة يف تطبيق  انخرط  محاضرات مع شعبتني، حيث 
عملي للدراما وتعرفوا على ممكنات توظيف الدراما يف 
التعليم، اقترحت د. خولة حضور الطلبة ملشاهدات صفية، 
مدرسة  إلى  الشعب  هذه  حلضور  مواعيد  ترتيب  فتم 
عملي  لتطبيق  ومشاهدة حصص  املونتيسوري،  فلسطني 
يف توظيف الدراما، حيث ينفذ احلصص معلم ومعلمة من 
الدراما يف  برنامج  يف  منخرطان  وهما  نفسها،  املدرسة 

التعليم يف املدرسة الصيفية مبستوى سنة أولى.

طالب جامعة من كلية التربية، يحضرون حصتني يف صفني 
مختلفني وعلى فترتني متباعدتني مع أساتذتهم، ملشاهدة 
دروس يف الدراما ينفذها معلمون يتعلمون الدراما... بالفعل 
كانت جتربة نوعية وممارسة مختلفة... تصف طالبة من 
اجلامعة إحدى احلصص بقولها: »كانت لهذه االستراتيجية 
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إيجابيات عديدة، منها مشاركة الطالب مع بعضهم البعض 
مع  والصحيح  اإليجابي  والتفاعل  وفعال،  جماعي  بشكل 
أنهم  أي  حقيقي،  وكأنه  الدور،  أداء  خالل  من  املدرس 
الدرس  نهاية  الطالب يف  وقدرة  الدور،  يقومون مبعايشة 
عليها،  احملافظة  وأهمية  املياه  أهمية  على  التعرف  على 
واستطاعتهم أيضاً التعبير عن آرائهم يف كيفية احملافظة 

على املياه، وعلى أهميتها بالطريقة التي يريدونها«.

على  تقوم  احلصة  يف  مختلفة  ممارسة  الطالبة  تصف 
املشاركة، والعمل اجلماعي، والتفاعل اإليجابي، واملعايشة، 
كثير،  شيء  هذا  واحلرية.  والتعبير،  واملهارة،  واملعرفة، 
تتمكن طالبة جامعية من مالحظة  أن  وإبداعي،  وملهم، 
ووصف كل ذلك يف حصة واحدة تشاهدها بعد مشاركتها 
أتساءل:  لها،  بسيطة  يف محاضرتني فقط، وهي جتربة 
تطبيقي  جتريبي  عمل  العام  طوال  هناك  كان  لو  ماذا 

تفاعلي، تأملي، ينخرط فيه طالب اجلامعات واملعلمني؟

لكنها حتتوي على  كانت جتربة ميكن تطويرها،  احلصة 
اجلامعية!  الطالبة  نظر  وجهة  من  املمكنات  هذه  كل 
دراما  يتعلم  معلم  ومركبة،  مختلفة  نوعية  ممارسة  إنها 
شعبة  الصف  يف  عنده  يحضر  الصف،  يف  ويجرب 
مثيراً  »كان  ويصفها  اجلامعيني،  أساتذتهم  مع  كاملة 
كان  املاء...  قيمة  تعلّم  الطالب يف  مع  أتشارك  أن  جداً 
التعلّم،  وموضوع  الدراما  موضوع  قبل  لي  بالنسبة  مهماً 
تعلّم  عملية  قريباً، سيشاهدون  سيتخرجون  أنهم طالب 
»إيداع  مجرد  وليست  احلياة،  يف  دورها  ولها  مختلفة، 
معلومات« مهما كانت األساليب، ألن التعليم صار بالنسبة 
النظر فيها بطريقة درامية،  وإعادة  تعلم احلياة،  لي هو 
كيف  أتساءل:  كنت  ممتعة.  بطريقة  املنهاج  تعليم  وليس 
ميكن لشخص قضى جزءاً كبيراً من حياته يف تعلم املنهاج 
بطريقة تقليدية، ثم سيصبح معلما. ماذا سيفعل؟ كانت 
الزيارة وسيلة ليشاهدوا تعلماً مختلفاً، وأن كل ما تعلموه 
أن  ومتنيت  جديد،  من  وفحصه  تفكيكه  يستحق  مبكان 
تكون زيارتهم قد قدمت لهم شيئاً نوعياً مختلفاً، ألن الفن 
ميكنه تقدمي ذلك، وميكننا كمعلمني أن نبتكر ونطور على 
املعلم  التعليم يف مكانه الصحيح«. هذا  الدراما، ليصبح 
يسعى ليس إلى تطوير عمله فحسب، بل لتعميم التجربة 
معهم  والتحاور  وطالب،  آخرين  معلمني  مع  ومشاركتها 

بشأنها، ويؤمن بالفن وقوته يف التعليم بحسب جتربته.

املعلمة )أ.ع( تصف جتربتها بعد سنتني من انخراطها يف 
برنامج الدراما يف التعليم قائلة: »جتربتي دفعتني أن تكون 
الهمم فوق القمم، ال يأس وال إحباط، أبدأ يومي بنظرة 
جديدة، أسعى دوماً إلى االبتكار والتغيير، وأتطلع أن أكون 
التعليم. أصبحت  ثورة يف عالم  إحداث  يساهم يف  فرداً 
أنظر إلى التعليم أنه التزام وليس إلزاماً، أصبح بالنسبة 
قانون  أو  التزام  أي  عن  بعيداً  داخلي  من  تنبع  رغبة  لي 
مفروض من أي جهة. ما الذي حقق هذا التحول؟«. ثم 
حتاول اإلجابة عن هذا السؤال »التحول هو أمر طبيعي، 
علينا  يؤثر  ال  النوع  هذا  من  مشروع  يف  االنخراط  ألن 
فقط كمعلمني، إنه يلمس اإلنساني والوجداني والفكري 
ترتيب  خاللها  من  نعيد  خلخلة،  يُحدث  فينا،  والثقايف 
واملهام«.  واملواقف  األشياء  على  وأحكامنا  األولويات 
»كنا  التحول  التي حدثت مع هذا  والنقلة  الفرق  وتوضح 
ننظر إلى التعليم على أنه فرض أو وظيفة نحصل منها 
على راتب، أصبح التعليم متعه نشعر بها، نحب أن نشارك 
انخراطنا  للتغيير،  األمام  إلى  تدفعنا  فيها،  الناس  كل 
كمتعلمني أو طالب سّهل علينا كيف ننظر إلى األشياء من 
وجهة نظر املتعلم أهمها: أن نشعر بالطالب أنه إنسان له 
وعاء نصب  وليس فقط  واحتياجاته،  وأفكاره  اهتماماته 
فيه املعلومات. هذه النظرة أثرت على عالقتي بطالبي، 

صاروا أقرب، يحبونني، ويحبون احلصص«.

األمر امللفت، الذي يؤشر على تغير يف الرؤية واملمارسة 
يعارض ما  الذي  الوارد أعاله، كالمهم  املعلمني  يف كالم 
املعلم  قال  حيث  بوضوح،  البنكي  بالتعليم  فريري  وصفه 
»إيداع  مجرد  »ليست  أنها:  التعليمية  للعملية  وصفه  يف 
ترى  كيف  عن  حديثها  يف  املعلمة  وقالت  معلومات«. 
املعلومات«.  فيه  نصب  وعاء،  فقط  »ليس  أنه:  الطالب 
هذا التحول الذي يتحدث عنه املعلمون بحاجة إلى رعاية، 
ومتابعة جدية، وأن نكون مجتمعاً داعماً، نتشارك جتربتنا، 
ونتحدث عنها، ونكتب عنها، ومن هنا تأتي أهمية املشروع 
يف دعم املعلمني والعمل معهم، من خالل برنامج البحث.

للمعلمني،  واملمارسة  الفكرة  يف  املهمة  التحوالت  ومن 
ميكن احلديث عن املئات من الدروس، والتجارب املختلفة 
وامللهمة ملعلمني من فلسطني والعالم العربي، من األردن، 
ومصر، واملغرب، وموريتانيا، ولبنان، وسوريا، والسودان، 
يف  الدراما  تطبيق  يف  املنصرم،  العقد  خالل  وُعمان، 
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فيها،  والبحث  عليها  لالطالع  مهمة  مواد  وهي  التعليم، 
وقد تكون هذه الورقة مقدمة ألبحاث يف ممارسة املعلمني 
 5 اقتبست عشوائيا يف اجلدول  وقد  وتطورها،  النوعية 
الصيفية  املدرسة  متطلبات  من  لتجارب  متنوعة  مناذج 
من  مزيداً  نرى  أن  أجل  من  وهذا اجلدول   ،2016 العام 
ومدى  للمعلمني يف صفوفهم،  املختلفة  املمارسات  بعض 
مرة  وهي  الصف،  يف  التقليدية  املمارسة  عن  اختالفها 

املدرسة  خارج  نشيطون  املعلمون  حيث  مركبة،  أخرى 
والتواصل مع معلمني زمالء، يطبقون  والعمل  التكون  يف 
الدراما يف صفوفهم، يفكرون بطريقة مختلفة حول دورهم 
تقدم  النماذج  وهذه  عنها.  ويكتبون  ويتأملون ممارستهم 
واألمثلة  بالتجارب  غني  كبير،  مشروع  من  بسيطة  أمثلة 
والنماذج الكثيرة، التي أحدثت فرقاً يف دور املعلمني ويف 

صفوفهم ومدارسهم.

جدول 5: بعض املقتطفات من دروس الدراما ملعلمني انخرطوا يف برنامج الدراما من فلسطني والوطن العربي

بأقالم املعلمات واملعلمني : بعض النماذج من التطبيقات العنوان
الصفية2 

ممكنات توفرها الدراما كممارسة يف 
التعليم

مكفوفون يتعلمون 
اللغة اإلجنليزية

اخلليل،  يف  موجود  خبراء  فريق  املتخيل(:  )السياق  خبير  عباءة 
املعلومات عن املدن السياحية واألثرية، لعمل فيديو  يقوم بجمع 
للرد على الرسالة املوجهة إليه من لندن )مرشد سياحي كفيف 
يعيش يف لندن، يرغب يف التواصل مع خبراء ومرشدين سياحيني 
كفيفني من فلسطني( للتعرف على املدن السياحية واألثرية، باللغة 

اإلجنليزية.
 8 وعددهم  اخلامس،  الصف  على طالب  خبير  عباءة  التطبيق: 
طالب، من كال اجلنسني، وهم طالب كفيفون، منهم كفيف جزئي 

وكفيف كلي، أيضاً توجد حالة منهم تعاني من فرط احلركة.

وصفتها  كما  الكفيف(  عني  )الدراما 
مساحة  للمكفوفني  وفرت  حيث  املعلمة، 
ببصيرتهم،  والرؤية  والتعبير  للتعلم 
من  أكثر  اخليال  على  اعتمادهم  وكان 
كأبطال  تعلموا يف سياق متخيل  البصر. 
والتعلم  املهام  يف  منخرطني  مساعدين 
دون توجيه أو طلب. لقد منحتهم الدراما 
فرصة أن يروا بكل حواسهم، وأن يصفوا 
وملمسها.  وأصواتها  بروائحها  األماكن 
بكل  حتدثوها  شاعرية  لغة  واستخدموا 
املكان،  ورائحة  الدرج،  )ملمس  حواسهم 
وصوت األذان، واألجراس، وصوت الدم(.

مخطط درامي للتعلم عن: »أجهزة جسم اإلنسان يف مبحث العلوم الدراما والعلوم
العامة للصف اخلامس األساسي باستخدام استراتيجية )عباءة 
يعملن  الطبيبات  الّسياق على مجموعة من  تقوم فكرة  اخلبير(: 
جنائي  مختبر  يف  عاّمة  شخصّية  اغتيال  جرمية  لغز  حّل  على 
إجازات،  بدون  طويلة  عمل  وأوقات  قاسية،  عمل  ظروف  ضمن 
واجلسدّية  الّنفسّية  الضغوط  من  للعديد  ذلك  أثناء  ويتعّرضن 

واملادّية.

متخيل  سياق  يف  العلوم  يتعلمن  طالبات 
وإلى  التكامل،  يحقق  احلياة،  يشبه 
جانب تعلم العلوم يراعي النمو االنفعالي 
ويعزز  للطالبات.  واإلبداعي  واألخالقي 
التعلم  على  القدرة  ومينحهن  سلطتهن 
والتفكير واستكشاف العالم الذي انكشف 

أمامهن، فإذا به أكبر من درس العلوم.

املعلم والطالب يف 
دور

ُهدم  الذي  الرجل  سيزور  الذي  الصحافة  فريق  الطالب  شكل 
بيته ملعرفة القصة الكاملة )بناء السياق(. كنت أنا املعلم يف دور 
ناقشت  ليخبرهم ماذا حدث.  الذي يستضيف الصحافة  الرجل 
املعلومات  إلى  يتوصلوا  لم  أنهم  اكتشفوا  الدور.  خارج  الطالب 
الكافية، وسألتهم إن كانوا يودون مقابلة الرجل مرة أخرى ملعرفة 
األسئلة  وبدأت  بذلك جميعهم.  فأقروا  التعاقد،  كنوع من  املزيد 
بشكل أكبر وطريقة تفاعلية أكثر عن حياة الرجل وعائلته وعمله 

واملجتمع الذي يعيش فيه وعن ابنه.

خارج  والواقع  الدراما  بني  يتنقل  املعلم 
وميكنهم،  طالبه  ويعزز  يدعم  الدراما، 
ويف الدراما يتنازل عن سلطته، والطالب 
الدور  هذا  الصحافة،  دور  يف  محميون 
واملعلم  األسئلة،  طرح  لديهم  يعزز  الذي 

عليه أن يجيب، ال أن يسأل.
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دراما يف صف 
ثانوي

الطالبات  ساعدت  املدرسة  يف  بتنفيذها  قمت  التي  الدراما  إن 
يف  والفرصة  القوة  ومنحتهن  معي،  السلطة  تقاسم  يف  املراهقات 
من  االستكشاف  وكذلك  يُردنها،  التي  واألفعال  الكلمات  استخدام 
اليومية يف املدرسة وخارجها، وهذا  أجل فهم أحداث يف حياتهن 
الدور،  »ما هو موضعي؟  إدميستون يف مقالة  به  ما جاء  يتفق مع 
واإلطار، والتموضع غير استخدام )عملية الدراما(،3 وهذا كان جلياً 
أّن  ذكره  املختلفة يف مشاهد عدة. اجلدير  الطالبات  فعل  رّدة  يف 
التخطيط والتحضير اجليد قبل الدخول على غرفة الصف ساهم 
يف خلق اتساق داخلي ومتاسك، وكون فهماً لدى الطالبات عن أّن 
وهو  )كما هو(  تشمل  آنية  دراما  وإمنا  بتمثيل،  ليس  يحدث  الذي 
الواقع، )وكما لو( وهو املتخيل. يف احلقيقة، تعلمت من هذه التجربة 
ليس بالضرورة أن تكون الدراما معاجلة، بل مستكشفة، والنتائج ال 
تستطيع كسبها مباشرة، رمبا تكون على املدى البعيد. لكن حسب 
الصف  على  حاصل  تغيير  هنا  واملديرة،  التربوية  املُرشدة  اعتقاد 
الذي طبقت عليه الدراما... قالت لي املديرة: “َقلت املشاكل، شكلك 

َسحرتيهن”!!

مراهقات،  لطالبات  مختلف  تعلم 
مع  السلطة  تقاسم  على  ساعدهن 
املعلمة، ومنحهن القوة يف الكالم والفعل، 
وخارج  داخل  حياتهن  يف  واستكشاف 
لديهن.  تغييراً  وأحدث  املدرسة،  حدود 
احلياة  يف  أنفسنا  نرى  جتعلنا  الدراما 
التغيير،  على  وتساعدنا  نقف،  وأين 

التغيير الذي يشبه السحر.

توظيف الفن يف 
الفن، واستكشافات 
يف العنف واحلرب 

والسالم.

دلف بيكاسو نحو قاعة الفصل بطريقة توحي بأنه فار من جحيم 
ما، فشرع الطالب يف استفسار هذا الشخص الغريب، الذي يضع 
قبعة على رأسه ويلبس سلهاماً يخفي وراءه شيئاً مهماً وهو يجيب 
عن أسئلتهم: من أنت؟ أنا شخص هارب من دمار أتى على اليابس 
طال  الذي  الدمار  عن  أحتدث  تتحدث؟  دمار  أي  عن  واألخضر. 
بابلو  أنت  الهمجية.  فرانكو  مدفعية  قصف  جراء  غورنيكا  قريتي 
بيكاسو؟ نعم، إنه أنا. ماذا تخفي يف سلهامَك؟ أخفي عماًل وثقت 
فيه بطريقتي العنف األعمى الذي ضرب قريتي. ما هو هذا العمل؟ 
إنها لوحة فنية أطلقت عليها اسم بلدتي غورنيكا، سأتركها لديكم 
وأكمل الطريق ألن رجال فرانكو يتعقبونني، وأخاف أن تصل أيديهم 

إليها،الوداع«.
هنا يف هذا املشهد الذي يختزل مشاهد كثيرة كنت داخل الدور 
التي سيتم االنطالق  الدور( وقد كان مبثابة األرضية  )املعلم يف 
منها لطرق موضوع العنف والهمجية، التي ميكن أن تلحق اإلنسان، 
وقد انتهى هذا املشهد بترك بيكاسو للوحته لدى الطالب طالباً 
منهم استكمال الرسالة، وهنا خرجت من الدور لينتهي املشهد أو 

الفصل األول من العمل.

الرسام  الصف  إلى  تستحضر  الدراما 
العاملي بيكاسو ولوحته املشهورة غورنيكا 
املعلم  ويوظف  دور،  يف  املعلم  خالل  من 
موضوعه  كان  تعلم  الفنية يف  املادة  هذه 
يف  اإلنسان  وهمجية  واحلرب  العنف 
إنتاج  الطالب  يعيد  النهاية  يف  احلرب، 
اللوحة بأشكال فنية متعددة تؤكد انتصار 
فكرة السالم على العنف واحلرب وخلود 

قيمة الفن وروحه اإلنسانية.

استخدام اللغة كان طبيعياً جداً، ولم تبُد مهمات التعامل مع اللغة 
ثقيلة على الطالب أبداً، ففي دراما األحدب كتب املشاركون يف 
مجموعات رسائل رسمية، يطلبون فيها مساعدة عازف املزمار، 
استقبل متحدث  نفسها،  الدراما  القاطن يف اجلبل األصفر، يف 
رسمية  لغة  استخدم  وقد  املزمار،  عازف  الذاكرة  فريق  باسم 
فصحى. فكرت أن دوري يف مساحة التعلم يجب أن يكون باألساس 
خلق بيئة آمنة تسمح لألطفال أن يتصرفوا على طبيعتهم، ونحن

األطفال لديهم القدرة على تطوير لغتهم 
يرفض  ال  هنا  املعلم  املعلم،  مبساعدة 
لألطفال  يسمح  أن  ودوره  األطفال  لغة 
باستخدام اللغة على طبيعتهم متكنه من 
الفهم دون منع أو فرض، ثم يطرح البدائل 
من خالل الذريعة يف الدراما، ويثري لغة 

األطفال لتمكينهم، مثاًل:
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استخدام اللغة يف 
سياق

ما علينا سوى املالحظة يف املراحل األولى، حتى نفهم عن أطفالنا 
نوع اللغة الذي يحيط بهم يف منازلهم، وقد يكون التدخل األفضل 
لهم  نوفر  أن  معينة،  لغة  استخدام  من  منعهم  أو  توبيخهم  من 
البديل، على سبيل املثال، وأن نثري محيطهم اللغوي بنماذج أرقى.

يتطلب من الفريق مقابلة شخص )يكون 
بلغة  الفريق  يتحدث  أن  الدور(  املعلم يف 
فصحى، وهنا املعلم يدرب الطالب على 
املمكنات وبتوفير املصادر الستخدام لغة 
السياق  يف  الشخص  مقابلة  يف  فصحى 

املتخيل.

املرحلة األساسية
والكتابة يف الدور

َفت فيه الكتابة من داخل الّدور،  وبعد أكثر من تطبيٍق للدراما ُوظَّ
من  رفعُت  وبالّضرورة  الكتابة،  يف  واضحاً  حتّسناً  أملُس  بدأُت 
مستوى ماّدة التعبير بشكٍل تدريجّي، آخرها كان موضوع احملارب. 
كاَن الّطالب يف هذه املرحلِة قد تعّودوا على حترير خيالهم وجتاُوز 
طلِب املنهاج واملعلم معاً، ولم تعد ماّدة التعبير بالنسبة لهم مملة 
ومتعلّقة بالكتابة العادية بلغٍة سليمة، بل أصبحْت نوعاً من الكتابة 
ويناقشوها  مرتفٍع،  بصوٍت  يقرأوها  أن  ينتظرون  اّلتي  اإلبداعية 
مع باقي الزمالء. كتَب أحُد الّطلبة من الصف الرابع عن احملارب 

هذا الّنص:
مساًء. 	  الّنهار  جتعُل  والّدماءُ  متعباً  يوماً  كان  ميس،  عزيزتي 

القمر بأشكاله يرعُب اجلنود وبدأت احلرب. الكل خائٌف من 
من  فاذكريني.  مّت  فإن  الرسالة،  تصلِك  أن  أمتنى  الرحيل. 

مجاهد إلى ميس.
مع 	  وتتركني  ترحل  وال  فيَك  الّشمس تشرق  أَن  أبي... أمتنى 

أخوتي وأخواتي وأمي. أمتنى لك احلظ.
ابنتي.. رحل أكثر من ألف روٍح واحلرب ما زالت حّية.	 

يف  مهمة  تقنية  الدور  داخل  من  الكتابة 
التعلم  على  األطفال  تساعد  الدراما 
ألجل  الكتابة  وليس  متخيل  سياق  يف 
الكتابة تنفيذاً ألمر املعلم، الكتابة تصبح 
لها ذريعتها، وحترر خيال األطفال  رغبة 
فيتجاوزون طلب املعلم ورغبته، وتدريبات 
يف  احلقيقية  الرغبة  إلى  املقرر،  الكتاب 
وإذا  واألفكار،  املشاعر  بحضور  الكتابة 
متعة  بكل  إليها  ذهبوا  للغة  احتاجوا  ما 
وليس  وسيلة  أصبح  فتعلمها  وشغف، 
غاية، وترتقي مع املمارسة والتدريب إلى 
لغة شاعرية يف جانب، ووظيفية يف جانب 

آخر.

الدراما يف رياض 
األطفال

يف  اشتراكي  فتره  خالل  تطبيقه  مت  الذي  الثاني  املشروع  هذا 
الدراما  ومدرسة  األطفال  رياض  مع  اخلبير  عباءة  مساقات 
يتحدث  5 سنوات.  أعمارهم  املشروع مع طالب  الصيفية. طبق 
الفضائية. ومن  الفضاء وحياتهم واملخلوقات  املشروع عن رجال 

بعض أشكال انخراط األطفال:
مشتاق 	  الفضاء  يف  وهو  الفضاء  رجل  شاهد  عندما  طفل 

ألطفاله... قرر أن يصطحب أطفاله بسفينتنا لاللتقاء بالرجل 
الفضائي. وطفل يحضر شريطاً الصقاً وعند سؤاله عن سبب 
إحضاره، أجاب حتى نستخدمه إن حصل أي عطل يف سفينتنا 

الفضائية.
ألنهم 	  عائالتهم  تخص  وأشياء  صوراً  يحضرون  أطفال 

سيشتاقون إليها وهم يف الفضاء. وأهالي الطالب يسألون عن 
موعد االنطالق إلى الفضاء، فأطفالهم مستعدون ومتشوقون.

)شكل 	  للفريق  اخلاص  للمكتب  خاصة  شاشة  يصمم  طفل 
بصمة يد( حتى ال يسمح ألي شخص من خارج الفريق الدخول 
إلى الفريق. ويف بداية حصة ما، طلب الطالب املسؤولون عن 
املوظفني من طالب متأخرين عن احلصة، الرجوع إلى الباب 

األساسي، وختم دخولهم إلى املكتب عن طريق بصمة اليد.

الطفولة  األطفال يف  إلى  ينظر  ما  غالباً 
املبكرة أنهم غير قادرين على التعلم، وال 
هذا  يف  األطفال  التقليدي  التعليم  مينح 
العمر رعاية خاصة وفرصاً للتعلم توازي 
الدراما  لهم  تتيح  املرحلة،  هذه  أهمية 
املشكالت  وحل  املسؤولية،  فرصة حتمل 
واحلوار والتعلم والتعاطف وتستحوذ على 
تفكيرهم فينخرطون برغبة منهم وشغف 
بروح الفريق، يصممون ويضعون القوانني 
الذي  لعبهم  ملمارسة  ويعودون  والقواعد 
أنفسهم  الستكشاف  جيداً  يعرفونه 
هو  اللعب  حولهم،  من  والعالم  وقدراتهم 
وتيسير  بتخطيط  املرة  هذه  لكن  هو، 
ومتكني من املعلمة التي تعد لهم السياق، 

وتشترك يف اللعبة معهم وتدعم تعلمهم.
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الصف يف الدراما 
مجتمع مصغر 

للتفاعالت 
االجتماعية

إن جتربة التدريس بالدراما التكونية أحدثت الفرق بالنسبة لي؛ 
ُمجتَمعاً  الدرس  قاعة  أيضاً. فكون  للطالب  وبالنسبة  املعلم،  أنا 
التعلم،  التفاعالت االجتماعية، ويجعلها أساس  يحتضن  مصغراً 
خارج  فاملعلم  مستدامة،  دافعية  معاً  والطالب  املعلم  لدى  خلق 
بينما  األهداف،  ويطور  الوقائع  ويستبق  يُخطط  الصف  غرفة 
الطالب يجمعون املعطيات ويبحثون يف أغوار الفعل االجتماعي 
واحتماالته وتبعاته وهم يتعلمون يف عملية متواصلة ال حدود فيها 
بني غرفة الصف ومؤسسات املجتمع األخرى. أعتقد أن جتربة 
مجتمع  ألجل  واألساليب  باألدوات  غني  حقل  الصفية  الدراما 

القيم اإلنسانية.

توفر  االجتماعية  التفاعالت  سياق  يف 
الدراما للطفل فرصة تعلم جيدة بحضور 
النوع  هذا  يف  فهي  واألقران،  املعلم 
البنائية  النظرية  تتبنى  املمارسة،  من 
االجتماعية عند فيجوتسكي، ومن خالل 
مشاركة املعلم ميكن أن تصل بالطفل إلى 
)منطقة النمو املجاور – التي حتدث عنها 
من  لكل  الدافعية  وتخلق  فيجوتسكي(، 
الطالب واملعلم، وتفتح التعلم على املجتمع، 
وتؤثر خارج حدود الصف واملدرسة أيضاً.

الكتابة شكل من أشكال الممارسة النوعية

بعثها املعلمون عبر الكتابة حملاكمتها والتأمل فيها، ومحور 
أن  ميكنني  كيف  املدرسية:  الفجوة  يف  املتمركز  السؤال 
أتطور وأطور عملي؟ أما اإلطاران األخيران فقد متحورا 
حول إعادة التفسير، ومساءلة األفكار، وبداية التفكير يف 
املدرسة املستحيلة مدرسة احللم واخليال«.4 ويف اجلدول 
التالي، ميكن أن نرى الفرق مع النماذج الواردة يف )جدول 
1( التي تظهر مناذج من التعلم البنكي واملمارسة البنكية 
من  البحث  مبادئ  أضع  نفسه  اجلدول  ويف  والتقليدية، 
الناحية العملية التي وردت يف كتاب 5×5×5 =إبداع،5 وهنا 
ممارسات  إظهار  خالل  من  اجلدول  يكشف  أن  أحاول 
املعلمني ورؤيتهم يف مشروع الدراما وموقعها من املمارسة 
اإلبداعية  املمارسة  من  وموقعها   ،1 اجلدول  يف  البنكية 

البحثية من مناذج عاملية يف اجلدول اآلتي:

شكل آخر من أشكال املمارسة املختلفة والنوعية للمعلمني: 
قصصهم،  وكتابة  وتأملها،  جتاربهم  عن  الكتابة  الكتابة، 
املعلمني  قصص  من  مجموعة  من  اقتباسات  وسأختار 
واملعلمات الذين شاركوا يف املدرسة الصيفية يف جرش، 
واخلمسني  املزدوج،  و43  الـ42  العددين  نشرت يف  التي 
من مجلة رؤى تربوية، وهي ليست كل القصص، بل هي 
املجلة،  يف  نشرت  مجموعات  عدة  ضمن  من  مجموعة 
املختلفة  املمارسات  بعض  أعداد مختلفة، مستعرضاً  يف 
فعل  يف  أيضاً،  الكتابة  فعل  خالل  من  تظهر  التي  لهم، 
مركب يقوم على العمل والتأمل والكتابة، ويظهر يف تفكير 
مختلف وعمل مختلف يف إطار قصتهم الذي تشكل بحسب 
الباحث مالك الرمياوي من أربعة محاور: »وقد تشكل إطار 
القصة من أربعة محاور، جمعت بني جتربة املاضي التي 

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة البنان الصغار يف املزرعة الغربية )القبلّية(.
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جدول 6: ممارسات املعلمني ورؤيتهم من املمارسة اإلبداعية البحثية من مناذج عاملية

حتوالت يف املعتقدات ممارسات مختلفة ورؤية جديدة ملعلمات ومعلمني
واملمارسات من خالل التجربة

)مبادئ 5×5×5 = إبداع( من الناحية العملية
)بانكروفت، وآخرون، 2016: 22، 23، 24، 25(

يف كل مرة أضع خطة للدرس، ويف نهايته اكتشف أن 
الطلبة قد ساقوني يف أفكارهم نحو طريق آخر، وعلى 
األغلب اكتشف أن أفكارهم أقوى بكثير من أفكاري... 
بدأت  باالهتمام،  جديراً  بدا  أسمعه  كنت  شيء  كل 
أكتشف االختالف يف حصصي التي تطبق بأسلوب 
إال  أنا  وما  املتحدثون،  هم  الطالب  أصبح  الدراما. 
مستمع جيد، أحاول جتميع األفكار، وتقريب وجهات 
النظر بينهم ليس إال، محاوالً حتديد الظروف للتعمق 
يف االستكشاف يف مجال التعلم آنذاك، أي أصبحت 

وطلبتي شركاء يف التعلم.6

وقوة  والتأمل  التخطيط 
واعتراف  الطالب  أفكار 
سلطته  عن  بالتنازل  للمعلم 

ورؤية مختلفة لدوره.
األطفال  أفكار  يرى  املعلم 

قوية ويرى األطفال شركاء.
فقط،  للمعلم  يعد  لم  الكالم 

دوره أصبح مستمعاً جيداً.

بيداغوجيا االستماع:
بيداغوجيا  هو   5×5×5 يف  العمل  يعزز  ما 
واحد منهم  كل  )رينالدي، 1998(.  االستماع 
معروفة  ومساهماتهم  باالحترام،  جدير 
وأفكار األطفال تسمع وتدعم، فعندما يُنصت 
يحلقون،  إبداعية،  بيئة  لهم  وتوفر  لألطفال 
ويختبرون مغزى امللكية والرضا الذي يدوم.

باحترام  االستماع  فعل  االنتباه،  أن  كما 
 )Kline, واجنذاب، هو املدخل لبيئة تفكير

)1998 ص 23-22.
صرت أنتبه إلى أبسط اجلزئيات. وأصبحت املتعة 
فاألطفال  الكبير،  عنواني  هي  معهم  عملي  يف 
أكثر  وصرت  وإبداعياً.  صادقاً  شيئاً  يخرجون 
قدرة على التماهي مع أفكارهم العميقة وقراراتهم 
التي  احلواجز  كسر  من  ومتكنوا  يتخذونها.  التي 
العنان إلبداعهم وخيالهم.  من إطالق  دائماً  حتد 
اجتماعي مع األطفال أصبح ينعكس على روحي، 
لي  أوحت  الصادقة،  ومصطلحاتهم  فانطباعاتهم 
بأن الدراما أفضل وسيلة لتحويل الكتب من أوراق 

وحبر، إلى عالم ينبض باحلياة.7

وإلى  التفاصيل،  إلى  االنتباه 
وإبداعهم،  األطفال  صدق 
أفكارهم  مع  والتماهي 
ممتع.  عمل  وقراراتهم. 
وإبداع  بخيال  االهتمام 
من  أهم  والفعل  األطفال 

املعرفة يف الكتب.

مجموعة عمليات إبداعية وتأملية:
مبراقبة   5×5×5 يبدأ  العملية  الناحية  من 
ذلك  يلي  إليهم،  واالستماع  األطفال 
بالتجربة  والقيام  لإلمكانات  استكشاف 

بطرق مختلفة وتقييم مستمر للنتائج.

عملت على إدخال منظومة عباءة اخلبير، فعملت 
مع الطالب على إنشاء قناة فضائية تكون مهمتها 
حّول  النشاط  هذا  الطفل...  حقوق  عن  الدفاع 
نشطة،  نحل  خلية  إلى  السادس  الصف  طالب 
تعمل دون كلل أو ملل ومن ضمنهم ذوو التحصيل 
»املشاغب  الطالب  بذلك  أعجبت  ولكم  املتدني، 
يف  للفوضى  مصدر  أكبر  كان  الذي  واملشاكس«، 
الصف، وكان غير مكترث، وغير مباٍل، ثم ما لبث 
أن دخل تدريجياً يف أجواء النشاط، حتى أنه جاء 
يف يوم من األيام ومعه ثالث كاميرات حقيقية، كان 

قد جلبها من البيت ليعمل بها مصوراً يف القناة.8

توظيف الدراما يف املنهاج.
نشاط وحيوية ومتعة وشغف.
تغير املعتقدات حول الطالب 
مدفونة  طاقات  واكتشاف 
على  تنعكس  وممارسة 

ممارسة األطفال.

)ليس  الطفل  صيرورات  على  التركيز 
منتجات(.

التي  برمتها  الصيرورة  على  التركيز  يتم 
ويفكرون  األطفال  يستكشف  خاللها  من 
املنتجات  على  وليس  ويناقشون  ويعرضون 

النهائية.

ما الحظته خالل فترة التطبيق أن األطفال أبرع 
مما كنت أظن، وكانوا يقومون بعمل رائع شجعني 
على االستمرار، وهذا أعطاني الدافع القوي للقيام 
بعمل أكبر وأعظم، وأن أحاول خلق الوقت الكايف

للتفاعل مع األطفال خارج املنهج املقرر لهم.9

وما  والتطبيق  التجربة  نقل 
فيه من تعلم.

األطفال،  براعة  اكتشاف 
ومحاولة  املنهج،  واختراق 

تطوير
التجربة.

تعبير  تقييم  وهو  لألطفال:  املئة  اللغات 
األطفال من خالل جميع األشكال والصيغ؛ 
شفهي غير شفهي خالل احلركة، املوسيقى، 
جتهيزات  استخدام  البناء،  التلوين،  الرسم، 
تقنية مثل كاميرات وأجهزة كمبيوتر يساعدنا 

يف فهم تفكير األطفال واالستجابة له.
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والتقدير،  واحلب،  الرغبة،  أن  الوقت  كل  آمنت 
والشعور باألمان، وحتفيز اإلبداع، هي أساس يف 
التي  القواعد  أهم  من  وهذه  األطفال،  مع  العمل 

ترتكز عليها الدراما.10

ترى املعلمة أن قواعد العمل 
على:  تنطوي  الدراما  على 
واحلب  واإلرادة  الرغبة 
والتحفيز  واألمان  والتقدير 
واإلبداع، وأنها أساس عملها.

جتعل  تأملية  عملية  هو  التوثيق  توثيق: 
التعليم  وتغير عالقة  التخطيط املرن ممكناً 
األطفال  مع  طريقنا  ينير  فالتوثيق  والتعلم. 

وكيف نراهم ونستجيب لهم ونرتبط بهم.

فيها  يعشقون  مرحلة  إلى  األطفال  مع  وصلت 
األوامر  عن  البتعادها  التعليم،  خالل  الدراما 
والنواهي التي ميقتها الطفل ويتمرد عليها دوما.11

حب األطفال للعمل
ميقتها  نواهي  وال  أوامر  ال 

األطفال.

تطور مهني مستمر: زمالء يعرضون بحثهم 
التحديات  ويناقشون  تعلمية  وقصصاً 
ويتحقق تطور مهني أوسع من بداية البحث 
وحتى نهايته مبشاركة العاملني كلهم وأولياء 

األمور يف التعليم والفنون.
كل  يف  فعالية،  كل  يف  حصة،  كل  يف  حلظة  كل 
عمري  أيام  كل  تضفه  لم  ما  لنفسي  أضيف  يوم، 
السابقة.... اشتركت بشغف واندفاع، فكرت، حللت، 

قفزت، لعبت، تدربت، رسمت، أبدعت، مثلت.12

التجربة  يف  تنخرط  املعلمة 
أدركت  ألنها  حواسها  بكل 

حجم وعمق ما أضافته لها.

تعاون مع أولياء األمور واملجتمع: فاألطفال 
ثقافة  ويجلبون  مجتمعاتهم،  ضمن  ينشأون 
يعد  لذلك  التعليمي،  موقعهم  إلى  عائلتهم 
التعاون مع أولياء األمور جانبا حيويا للبحث.

استخدام  يف  مهارتي  صبغ  ما  أكثر  يكون  قد 
الدراما يف التعليم، هو القدرة على تأمل جتاربي 
ومساءلتها، وهذا ما عكسته على طالبي، عندما 
دائماً  حتيل  التي  املفتوحة  األسئلة  إثارة  بدأت 
إلى نسبية املعرفة، وتلغي نظرية وجود أي طالب 

فاشل.13

تأمل يف التجربة واملمارسة
مساءلة املمارسة

إثارة أسئلة مفتوحة، ال وجود 
لطالب فاشل يف الصف.

معاً،  األطفال  واملشاركة:  الدميقراطية 
وزمالء  مربيات  )فنانات  مهنيات  زميالت 
واملجتمع،  أمور،  أولياء  ثقافية(  مراكز  من 
وكل هذه املجموعات مع األطفال. وجميعهم، 
وبناة  مشاركني،  كمتعلمني  إليهم  ينظر 
تعلم  مجتمعات  يشكلون  للمعرفة،  مشاركني 

إبداعية وتعاونية وتأملية.
فتحت الدراما املجال أثناء التطبيق إلدارة الطالبات 
وكان  أو طالبة...  كمعلمة  ليس  أخرى،  ناحية  من 
أتاحت  بحرية.  واملعارضة  النقاش  يف  الدور  لهن 
املناهج مرة أخرى،  إلى  النظر  الدراما لي فرصة 
أثارت  فالدراما  بها.  ما  قد حفظت  كنت  أن  بعد 
طريقة التفكير يف الغير، والتفكير املغاير، وجعلتني 
أتشعب، وأعدد االحتماالت، ودائماً أسأل ماذا لو؟ 
ومما الحظته أيضا: أن كل طالبة شعرت بأهمية 
الثقة  شعور  من  عزز  ما  املكان،  هذا  يف  كونها 
عندهن. لم يعدن مهمالت، وإمنا أتيح لهن املجال 

للحديث، وقوبل حديثهن بالترحيب مهما كان.14

املعارضة  حق  الطالبات  منح 
مسموع  صوت  لهن  بحرية. 

يحترم ويقدر.
إعادة النظر يف املناهج.

وتفكير  وانفتاح  مغاير  تفكير 
يف املمكنات واالحتماالت.

على   5×5×5 يركز  البحث:  يف  الدقة 
صورة  ويقدمون  يبحثون  أطفال  استكشاف 
وتركيزنا  يدعمونهم  بالغني  مع  العالم  عن 
الستقصاءات  البالغني  دعم  هو  الرئيس 
خالل  من  العالم  عن  وفرضياتهم  األطفال 

قيم خالقة وسلوكيات وبيئات داعمة.

ما أعجبني يف الدراما، أن هنالك حلقات تكتمل 
األطفال،  التطبيق ومشاركة  باالعتماد على  فقط 
فهم جزء من التخطيط، ما أقصده أن الطفل له 

دور فيما يرغب أن يعرفه وال يعرفه.15

تقرير  يف  األطفال  دور 
ملرونة  تعلمه  يريدون.  ما 
وترك  الدراما  يف  التخطيط 

مساحات فيه لألطفال.

احترام ألفكار األطفال: أظهر جميع البالغني 
أساس  على  بالعمل   5×5×5 يف  التزامهم 
األطفال  يرى  إذ  لألطفال،  عميق  احترام 
أنفسهم باحثني وأبطاالً يف تعلمهم اخلاص.

يعطي  الطالب  مع  التعليم  يف  الدراما  استخدام 
املعلم الفرصة ليكون هنا قريبا من طالبه، بعيدا عن 
التعليم التقليدي...  احلواجز الوهمية التي يضعها 
مشاكلهم،  مشاعرهم،  اإلنسانية،  جوانبهم  يكشف 

عواطفهم، يحررهم من عبودية الزمان واملكان.16

قريبة من الطالب
تكسير احلواجز الوهمية

كشف جوانب إنسانية
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يف  سلبية  معتقدات  من  امتلكه  ما  لي  نسفوا 
التعليم والتعلم، أوقفوني وجعلوني أعيد النظر يف 
معتقداتي يف التعليم والتعلم، وأسأل نفسي عن أي 
الذي  املرتفعة  العالمة  ذو  الطالب  أبحث؟  طالب 
واملفاهيم  واملعرفة  العلمية  احلقائق  بحفظ  يقوم 
الذي  الطالب  أم  املنهاج،  املتواجدة داخل  املجردة 
واستقصاء  استكشاف  من  مختلفة  بطرق  يفكر 
رأيكم؟  ما  املنهاج؟  مادة  ليحاور  املشكالت،  وحل 

أي طالب أبحث عنه؟17

النظر  وإعادة  التأمل 
من  والتساؤل  واالكتشاف 
خالل التجربة وبعدها، وتغير 

يف املعتقدات واملمارسات.

الخاتمة

وألنني أحتدث عن األمل، فإنني أنظر إلى هذا النص بأنه 
نص آِمل، باحتوائه على الفكرة واملمارسة معاً، وهو جزء 
عملي من الرؤية نحو الذي سيتولد، إنه نص للمستقبل، 
هذا النص ليس وصفاً ملا جرى، وال انتقاد ملا يجري، وال 
افتراض لصواب أو تصور ملا يجب أن يكون، هو بصراحة، 
قراءة يف ممارسة مقترحة نحو رؤية، أرى فيها ممكنات 
التغيير والفعل، تغيير يف الطريقة واألسلوب والتخطيط 
يحدث هذا  واألهداف، وحتى  الغايات  النظر يف  وإعادة 
تكون  لن  واضحة،  وفلسفة  رؤية،  من  بد  ال  التغيير، 
واحلوارية  للتعدد،  وتدعو  التفرد،  تنفي  لكنها  الوحيدة، 

واالختالف، والبحث، والتجريب.

إن مركز عملنا مبني على أن نطور ونساند وندعم توجهاً 
نحو توظيف الفنون يف التعليم، والعناية باحلس اجلمالي، 
والذائقة، والوعي، واألمل، نحو جتربة استخدام الفنون، 
ليس كشكل منفصل عن التعليم واحلياة، بل الفنون كجزء 
وحياته  اإلنسان  بروح  نعتني  جتعلنا  التعليم،  من  أصيل 
أكثر من حتصيله وعالماته، إذ أننا نحتاج اإلنسان أكثر 
التحصيل  اختبارات  يف  أدائنا  مستوى  لرفع  حاجتنا  من 

الدولية أو احمللية.

العالم بقيمنا اإلنسانية،  ميكننا أن نشارك ال أن ننافس 
بثقافتنا، وفكرنا، وحقنا يف احلياة، واهتمامنا وتوظيفنا 
اهتمامنا  السوق.  مبتطلبات  اهتمامنا  من  أكثر  للفنون 
الذي يبحث يف حقيقة اإلنسان، وحتوالت  الثوري  بالفن 
املختلفة،  التعليم  أشكال  إهمال  دون  اإلنساني،  املجتمع 
ونظريات التعلم، وكل ما ميكن أن يطور يف هذا املجال. 

يحصل  حيث  التأملية،  واملمارسة  التأملي  املنحى  نتبنى 
يطبق  ثم  دوره،  حول  وفهم  ومهارات  معرفة  على  املعلم 
ممارسة فعلية ملا تعلمه، ويوثق جتربته ويكتب عنها متأماًل 
والتأمل،  والتطبيق  العمل  من  الرحلة  هذه  وخالل  فيها، 
يغذي املعلم معرفته ويطور مهاراته، ويحصل على املزيد 
التعليم، يف مساحة  الفهم لدوره وممارسته، وغايات  من 
يكون  أن  ودون  والتقدير،  والرعاية  واملساندة  الدعم  من 
هناك منحى إشرايف بحت، يوجه ويقيم، ويصنف، وهذا 
ما مينح املعلم مساحة أكبر وحرية أكبر للتعلم، والتكون، 

واألهم، الرغبة يف العمل وخوض التجربة.

إن ما نقوم به هو جتربة مصغرة عن جتربة كبرى، ميكن 
ميكن  ملا  ورؤية  محاولة  إنها  بوعي،  املجتمع  يتبناها  أن 
أن يكون عليه سياق املعلمني والتربية والتعليم واملجتمع. 
إنها جتربة ملمارسة حقيقية وعمل، ولن أتواضع يف هذا 
املوضع، بل سأقول، وبكل ثقة، إنها ليست محاولة بسيطة، 
مالمحها  وتظهر  تتشكل  وحالة  ومنو،  مستمر،  عمل  إنه 

بشكل قوي وواضح.

والعمل  املطالبة  هو  وبقوة،  إليه،  أشير  ما  أهم  ولعل 
واملثقفني،  والباحثني،  واملتعلمني،  املعلمني،  منح  على 
والتعليم،  التربية  مجال  يف  املهتمني  وكل  والفنانني، 
القرارات  يف  واملشاركة  والبحث  التفكير  فرصة 
واملمارسات املتعلقة بسياسات التربية والتعليم، وإفساح 
املجال حلوار مجتمعي شامل ملختلف املستويات، فرصة 
ممارسة  ضمن  ونخطط  نبتكر،  وجنرب،  معاً،  لنفكر 

ورؤية واضحتني.
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سياق تفاعلي ومستقبل آخر. أحاول كمعلم باحث التفكير 
التي  واملمكنات  السبل  يف  والبحث،  والتساؤل،  والعمل، 
معلمني  مع  وأجرب  تطوير عملنا.  كمعلمني يف  تساعدنا 
زمالء أن نتشارك ونتعاون ونعمل يف سياق علمي وتربوي 
وبحثي، لنفتح آفاقاً جديدة يف التعليم، وجنعل من التعلم 
املدرسة  من  لنجعل  التغيير،  نحو  انطالق  مركز  والتعليم 
مكاناً محبوباً منفتحاً على املجتمع، وجنعل من التعلم أمراً 

ممتعاً وفعاالً وإنسانياً، ومرضياً للمعلم والطالب.

جزء  هي  والكتابة،  والبحث،  والتأمل،  واحلوار،  اللقاء،  إن 
مهم من األهداف، بالضرورة أن تكون وسيلة، ومركزاً للرؤية 
أن  الضروري  ومن  أيضاً،  أنها غاية  أرى  لكنني  واملمارسة، 
تكون ثقافة ملجتمع املدرسة واملعلمني، وكل املهتمني يف حقل 
التعليم. بدأت مقالتي يف حضرة األمل، ولن أقول سأنتهي 
هنا، سأظل أعمل على أنها البدايات، وسأضم صوتي لصوت 
معلم من طالب املدرسة الصيفية للدراما الذي يقول: »أنا 
أعمل على تفكيك ما سماه »األمل اخلاوي«، وكلي ثقة أنها 
والدة أمل مبفهوم جديد، نعمل ألجله معاً ونراه، مستعدون 

له، ومستعدون لوالدة ذلك الذي لم يولد بعد«.

باحث يف برنامج البحث والتطوير التربوي

علينا  ينبغي  الذي  وما  الفرصة؟  هذه  إتاحة  ميكن  كيف 
فعله؟ والكثير من األسئلة التي ال ميكنني اإلجابة عنها. لكن 
ميكنني طرحها والبحث فيها وجتربة املمكنات، وميكنني أن 
والتجريب،  للبحث  األبواب  وفتح  الدائم،  احلوار  أن  أجزم 
ليس من أهم الطرق للنهوض بالتعليم وإحداث تغير جوهري 

وحقيقي، بل هو الطريقة الوحيدة والفريدة لذلك.

بدأت ورقتي هذه بكلمة حقيقية، ودعوة إلى احلوار، ولعل 
ذلك ما سأنتهي إليه، تأكيداً على أن الكلمة هي الفكرة، 
وفلسفته،  التعليم  بشأن  ومهتم  باحث  كمعلم  واملمارسة. 
املتاحة،  املساحة  بقدر  وأعمل  وأفكر  أبحث  أن  ميكنني 
مطر(،  بال  برق  )أي  البرقلة  من  فعلي  يكون  ال  وحتى 
اقترحت يف هذه الورقة وقدمت مناذج من ممارسة مختلفة، 
وفكرة نوعية؛ ممارسة ملعلمني مهتمني، يجربون ويتقدمون 
بخطوات بسيطة لكنها ثابتة وقوية، مهتمون حيث االهتمام 

هو الفعل، وعكسه القيل والقال، واللوم واالعتراض.

وحاولت قراءة جتربتي وممارستي خالل السنة يف أحد 
املمارسة  تلك  وانعكاسات  املعلمني،  مع  العمل  جوانب 
وأثرها يف سياق املدرسة واملجتمع. وكيف ميكن أن نرى 
يف  الفنون،  املدرسة،  املعلم،  عنها:  حتدثت  التي  املناطق 

من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2017، يف روضة البنان الصغار يف املزرعة الغربية )القبلّية(.
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