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يف  املهرجانات  مالمح  بعض  تعِرض  األولى  الّصورة 
»وفاء  كمهرجان  الوسطى  والعصور  القدمية  العصور 
أو  الهند،  يف  »هولي«  مهرجان  أو  الفراعنة  لدى  النيل« 
العصور  مّر  وعلى   .)Antwerp( »أنتويرب«  مهرجانات 
سواء  املجتمع؛  عادة  به  يحتفل  حدثاً  املهرجان  كان 
الغذاء  إلى  أصولها  يف  تعوُد  فولكلورّية  أو  دينّية  ألمور 
والزراعة، السّيما مواسم احلصاد. وغالباً ما عملت هذه 
املهرجانات على حتقيق أغراض جماعية محّددة، السيما 
االحتفال  يوّفر  حيث  الشكر،  أو  باالحتفال  يتعلق  فيما 
االجتماعية  أو  الدينية  املجموعات  إلى  باالنتماء  شعوراً 
كما  اجلماعات.  متاسك  يف  يسهم  ما  اجلغرافية،  أو 
احمللية. للمجتمعات  الترفيه  وسائل  توّفر  قد   أنها 

الصورة  تكّون  ما  غالباً  عناصر  تشتمل  الثانية  الّصورة 
أوساطنا  يف  »مهرجان«  كلمة  تستدعيها  التي  السائدة 

الشعبّية  املهرجانات  عن  التعليمية، وقد ال تختلف كثيراً 
والوطنّية إال يف املوضوع الذي تتناوله، وعلى الرغم من أّن 
كلمة مهرجان يعّدها الكثيرون كلمة متداولة يف مدارسنا، 
وعلى الرغم من ارتباطها غالبا بأوائل الطلبة يف التحصيل 
الدراسي، أو بإجنازات املدرسة من األنشطة التي قامت 
بها خالل عام، أو بناسبات محّددة كيوم الصّحة العاملي، 

أو اليوم العاملي حلقوق اإلنسان، فإّن الصورة هي ذاتها.

اجلمهور  انخراط  حيث  من  الّصورتني  بني  أقارن  حني 
ومشاركته يف الفعل، ميكنني بسهولة ترجيح كّفة املهرجان 
فاجلمهور  القدمية،  العصور  يف  أّي  األولى؛  الّصورة  يف 
لم يكن يكتِف بفعل الُفرجة إن جاز لنا أن نعتبر الّفرجة 
املهرجان وطقوسه  فعالّيات  ينخرط يف  كان  وإّنا  فعاًل، 
والذي  إليه،  ينتمي  الذي  املجتمع  أفراد  مع  مشاركًة 
شيء  هناك  كان  »وإذا  الطقوس،  هذه  ميارس  أو  يحتفل 
إذن  فهو  االحتفالية،  اخلبرات  كل  إلى  ينتمي  واحد 
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بأّي  تسمح  ال  اخلبرات  هذه  أّن  يف  يتمّثل  بالتأكيد 
انفصال بني شخص وآخر، فاالحتفال هو خبرة اجلماعة 
شخص«. كل  أجل  من  مقصودًا  يكون  واالحتفال   ... 

موضوع  على  انبنت  قد  القدمية  فاملهرجانات   .. إذن 
محّدد، أو قصد محّدد، وفعل أو أفعال مشتركة تتمحور 
حول هذا املوضوع، يتواصل من خاللها أفراد مجتمع ما 
باملهرجان.  احتفالهم  عبر  محّددة  زمنّية  فترة  ويف  معاً، 
وأجُد من اجلدير، هنا، إعادة طرح تساؤل هانز جادامير 
إّننا  بقولنا  بالضبط  نعنيه  الذي  »ما  السياق  هذا  يف 
تفّوقت  فّناً  جادامير  يعتبره  والذي  مبهرجان؟«،  نحتفل 
فيه علينا الثقافات املبكرة والشعوب البدائّية، باعتبار أّن 
الطبيعة احلقيقّية لهذا الفّن، تكمن يف »خبرة اجلماعة« 

التي يصعب تعريفها بألفاظ دقيقة.

بالّنظر إلى موضوع العلوم، فإّن األمر يبدو معكوساً من 
حيث انخراط اجلمهور، حيث هيمنت لفترة زمنّية طويلة 
كبار  العلماء  نخبة  املجتمع؛  عن  املنفصلة  النخبة  صورة 
الّسن املنعزلني عن الناس يف مختبراتهم، الذين يُنظر إليهم 
باعتبارهم من ميلك املعرفة، واملخّولني وحدهم بنقلها إلى 
الناس، وحتديد أّي املعارف التي ميكن نقلها إليهم كذلك. 
مهرجان  بعد جناح  وبخاّصة  األخيرة،  الّسنوات  يف  لكن 
 Edinburgh International Science( إدنبرة الدولي للعلوم
العلوم«، إليه مصطلح »مهرجان  الذي ينسب   ،)Festival 
العلمي،  التواصل  إلى  العالم ينظر، بشكٍل مختلف،  بدأ   
العلمي  التواصل  تطّور  فقد  اجلمهور،  تعلّم  وإلى 
متوّقعاً. أمراً  اآلن  وليصبح  الصورة،  هذه   ليكسر 
من  ودميقراطية،  مفتوحة  عملية  العلوم  تعلّم  إّن   
أساساً  تقاد  ولكنها  العلماء،  بواسطة  تشّكل  أن  املمكن 
قّرش  سمر  الباحثة  تؤّكده  ما  وهو  اجلمهور،  بواسطة 
بناء  العلوم  يف  الرسمي  غير  التعليم  يحاول  »كذلك 
العلوم  مصادر  بني  ما  علمّي  وتواصل  اتصال  جسور 
العام«. واملجتمع  التربوي  املجتمع  مع  العلمّي   واملجتمع 

ورّبا لهذا حني حتّدثت املعلمة غدير علّيان عن جتربتها 
يف االنخراط يف مهرجان أيام العلوم يف فلسطني 2016 
املهرجان  وصفت  التربوي،  والتطوير  البحث  برنامج  مع 
فّنياً  علمّياً  عماًل  املهرجان  ذلك  أعتبر  »إنني  بقولها 

جميع  تضافرت  لقد  متكاماًل،  اجتماعياً  أدبّياً  وإبداعّياً 
اجلهود على الصعيد احمللّي والصعيد اإلداري إلنتاج عمل 

أكثر من رائع«.

كما أصبحت لغة التواصل العلمي مترعة بكلمات مثل )يخلق 
،)... برحلة  ويقوم  ويشارك  ويستكشف  ويجّرب   ويبتكر 
 وجميعها من أفعال التفكير الذي يتطلّب التواصل؛ سواء 
التواصل مع األشياء من أجل معرفتها، أو مع األشخاص 
فريري، باولو  ذلك  على  ويؤّكد  املعروف،  الشيء   لفهم 

 حني وصف التفكير بأّنه »ليس فعاًل أو شيئاً منفصاًل، 
التواصل. ولهذا السبب ليس  التفكير فعل من أفعال  بل 
هناك تفكير صحيح دون فهم، وهذا الفهم من وجهة نظر 
بشكل  يتعلّق،  بل  نقله،  يتّم  شيئاً  ليس  الّصحيح  التفكير 
أساسّي، بعملّية املشاركة التعاونية«، من هنا ميكننا اعتبار 
أّن عاماًل من عوامل جناح املهرجان الرئيسّية يعتمد على 
أشكال  إلى  الوْعظي  الشكل  من  االتصال  حتويل  مدى 
أفعال  يف  اجلمهور  انخراط  على  تعمل  التي  النشاط 

تعاونّية مشتركة.

املعلمات/ من  مجموعة  كتابات  يلي  فيما  سأستخدم 
العلوم،  مهرجان  يف  جتربتهم  وصف  يف  والطالبات  ين 
باعتبارها متّثل لغة الفكر التي استخدموها يف احلديث 
عن واقع هذه التجربة، واملستويات التي يجّربون عبرها 
وبداية  يكتنفه،  الذي  للعالم  ورؤيتهم  الواقع  هذا  إدراك 
واقعهما  انطباعات طالبتني عن  اللمحة من  لنتأّمل هذه 

التعليمي.

التعّلم الذي نريد: هل يصّدق الطالب ما يتعّلمونه؟
»الناس ملا تعمل اإلشي بإيدها بتصدقوا، لكن ملا 
العلوم،  كتاب  زي  بتصدقوش،  بإيدها  تعملوا  ما 
وما  استوعبناهاش،  ما  نقرأها  كنا  ملا  التجارب 
ُكّناش مصدقينها ... حتى ملا أكتبها باالمتحان ما 
بكون مصدقاها ... إذا أنا جربتها بإيدي بأستنتج 
جتارب  بنعمل  مرة  أول  كانت   ... وبصدقها 
باملهرجان، وال مرة عملنا باملدرسة جتربة بإيدينا 

احنا«. 
)حال مشتهى، 11 سنة(

عّما  تتحّدث  وهي  حال  للطالبة  السابقة  العبارة  هّزتني 
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تعتقده بشأن ما هو صادق أو حقيقي من كّم املعلومات 
وصف  معرض  يف  وذلك  املدرسة،  يف  لها  تتعّرض  التي 
ال   ،2016 العلوم  أيام  مهرجان  يف  املشاركة  يف  جتربتها 
التعبيرات  وتلك  صوتها  يف  احُلرقة  تلك  اعتبار  ميكنني 
بشأن  تعتقده  وما  ومشاعرها  أفكارها  بها  وصفت  التي 
العالم أمراً بسيطاً، وإن كان عفوياً، لقد حتدثت ببساطة 
والعلماء  الفالسفة  يحاول  ما  يضاهي  رّبا  عمق  وبكّل 
ومن  البحتة.  األكادميية  بلغتهم  وصياغته  استكشافه 
بأّنه  تشعر  وما  الّصدق  عن  به  حتّدثت  ما  أّن  املدهش 
ما بصطلح  بشكل  يرتبط  حقيقي،  غير  أو  حقيقي  هو 
الكلمة وهي  احلقيقة«،  بعد  »ما  أو   )Post - Truth( 

 )Oxford Dictionaries( أكسفورد  قاموس  أعلن  التي   
بأنها الكلمة العاملية للعام 2016، وترتبط هذه الكلمة أو 
املوضوعّية  احلقائق  فيها  تصبح  التي  بالظروف  التعبير 
أقل تأثيراً يف تشكيل الرأي العام من تلك املتعلقة باملشاعر 
واملعتقدات الشخصّية. وهنا دعوةٌ إلى التساؤل عّما يدفع 
يف تشكيل الرأي العام يف مجتمعنا بخصوص التعليم؟ هل 
الطلبة  املعلومات واإلحصاءات عن نسب جناح  تلك  هي 
والناس  الطلبة  مشاعر  هي  هل  حتصيلهم؟  ومعّدالت 

نحو املقّررات الدراسية وطبيعة النظام التعليمي وطبيعة 
العبء امللقى على كاهل األهل يف العمل مع أبنائهم على 
حفظ هذا الكّم من املعلومات املتضّمنة بني أوراق الكتب 
واملالزم الدراسّية؟ هل هي مالحظات املجتمع على سلوك 
بعد  معلومات  من  به  يحتفظون  وما  حياتهم،  يف  الطلبة 

انتهاء العام الدراسي؟

أّننا  االّدعاء  الّسياق، ميكنني  الرغم اختالف  إذن، وعلى 
توّجهاتنا  يف  النظر  إعادة  إلى  بحاجة  ومحلّياً،  عاملياً 
لها  وتقييمنا  معتقداتنا  يف  انبنائها  وكيفّية  املعرفة  نحو 
الطالبة حال ومشاعرها  إّن نظرة  اشتباكاتنا معها.  عبر 
يف  مرتفعة  درجات  التي حترز  -وهي  العلوم  كتاب  نحو 
االختبارات التحصيلية يف العلوم- وكذلك توّجه زميالتها 
نحو املعلومات العلمّية ونحو ما يّتفق العالم على أّنه حقائق، 
الّدراسية  املقّررات  هذه  أّن  كما  التوّقف.  يستحّق  أجده 
املزدحمة باملعلومات واحلقائق واملفاهيم تستوجُب إعادة 
النظر فيها ويف املقاربات واالستراتيجيات التي ينتهجها 
املعلّمون والنظام التربوي يف التعامل معها، ألّن الطالب ال 

يصّدقون ما نعتقد بأّننا نعلّمهم إياه.

جانب من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف غزة، 2016.
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أنا  بس  )بتهّكم(   !... جراثيم  فيه  بيحكوا  »هم 
جد  عن  أشوفها  لو  وباحتّمس   ... باشوفهاش 
عاملجهر ... ومش بس اجلراثيم كل إشي ... كتير 

أشياء بنقدرش نشوفها وال جنّربها«.
)ليان العرايشي(

كبيرة،  بدّقة  أيضاً،  يحدث،  ما  تصف  ليان  الطالبة 
أي  )بيحكوا(  وغيرهم  العلوم  معلّمي  من  فاآلخرون 
حقيقي  أّنه  يعتقدون  عّما  معلومات  ويسردون  يتحدثون 
يف العلوم، أو ما يجدون أنفسهم مطالبون باعتباره كذلك، 
لكّنها تستدرك ذلك بأّنها ال تراه، مثل أمور أخرى كثيرة 
تُسرد على مسامعها، وال تراها وال تتمّكن من جتريبها، 
لذا فإّنها ال تستطيع فهمها، وال تستطيع تصديقها. إّنها 
أوعية،  والكلمات  مقروءة،  أو  مسموعة  كلمات  محض 
ميكن لها أن تفيض باملعاني بال انتهاء، كما ميكن لها أن 
تصبح مستوَعبات أو مخازن ملا يتم حتديده لها من معنى، 
الصحيحة  الطريقة  »فعل  فريري  باولو  يعّرف  هذا  ويف 
يف التفكير ليس هو )نقل(، أو )إيداع(، أو )عرض( ، أو 
)منح( شيء آلخر، كما لو كان املتلّقي مجّرد وعاء سلبي 
الذي  املربي  وإّن   .... الفهم  وسهولة  واملفاهيم  للحقائق 
يفّكر بطريقة صحيحة يتحّدى املتعلّم الذي يتواصل معه 
 لكي يصل إلى فهم ما مّت التواصل معه فهماً خاصاً به«؛

 أّي أّن املعرفة ال متنح من قبل طرف لطرف آخر، وإنا 
ينتج  الذي  هو  واملتعلّم  وعامله،  الفرد  بني  تشاركياً  تنبني 
عّما  بها  التعبير  يحاول  التي  الكلمات  ويسكبه يف  املعنى 

اكتشفه وبناه من معان ومن فهم.

املهرجان: فضاٌء للّنظر يف إمكانّيات الفعل
»بدأت أنظر ... هنا وهناك ... ويجول بخاطري: 
العروض  وأهلنا  لطالبنا  نقدم  أن  نستطيع  هل 
لديهم  املألوف  تخرج عن  أن  التي ميكن  املناسبة 
عام  مكان  يف  تكون  حيث  وجتاربه،  العلوم  عن 
أن  كان  مهما  إنسان  أي  ويستطيع  الناس،  يؤّمه 
يرى التجارب ويشارك ويستفسر ويسأل ما يريده 

ويصل إلى ما يريده؟«.
)فاطمة يونس(

با  الفضاء  يف  نظرةٌ  النظر،  عبر  البداية  كانت  إذن 
هذه  حتّدي  يف  ونظرةٌ  واحملّددات،  احلدود  من  فيه 

توشُك  الذي  عاملها  نحو  متأّملة  ذاٍت  من  نظرةٌ  احلدود، 
االستطاعة  عن  والسؤال  نحوه،  ما  بفعل  القيام  على 
احلدود  يف  أواًل،  معاً:  اجّتاهني  يف  يبحُث  سؤاالً  أراه 
والتي  منها،  والتحّرر  حتّديها  على  العمل  يعتزم  التي 
تتمّثل يف املألوف عن العلوم، والقيام بفعل يف العلوم يف 
العلمي.  النشاط  يف  اجلمهور  مشاركة  ويف  عام،  مكان 
وثانيًا، يف فرص التغلّب على هذه احلدود، أو »األوضاع 
،» »أعمال حتدٍّ بـ  بينتو  فييرا  يسّميه  ما  عبر   التي حتّد« 
قبولها  من  بدالً  نفي هذه احملّددات  بالعمل على  وذلك   
إلى  وقيوداً  حدوداً  املرء  يراه  ما  وحتويل  سلبي،  بشكل 
بوابات للحرّية واخللق، وهو ما اّتخذه سؤال املعلّمة فاطمة 
موضوعاً له، وكذلك با كانت صاحبة السؤال على وشك 

املساهمة يف خلقه من وضعّية جديدة يف تعلّم العلوم.

النظر  إلى  فاطمة-  املعلمة  عّبرت  -كما  بحاجة  نحن 
ألنفسنا  ورؤيتنا  تفكيرنا  أيضاً، يف  والنظر،  فيما حولنا، 
ولعاملنا، ألّن ما يخلق الفرص أو املعيقات، وما يبّث األمل 
أو اليأس، ليس األشياء أو األوضاع، »بل إّن ما يخلق ذلك 
-جواً من اليأس- هو الطريقة التي يجري بها استيعاب 
الناس«، تاريخّية معّينة من قبل   تلك األوضاع يف حلظة 
 وهو ما تؤّكده، أيضاً، املعلّمة سعاد اجلوجو يف تأّمالتها 

بقولها:

يحاولون  متشائمون  يحصل،  ما  حقيقة  »وهذه 
يفّكرون  متفائلون  ومواظبون  العزائم،  تثبيط 
والتغلب  أهدافهم،  إلى  الوصول  وكيفية  باحللول 

على العراقيل التي تبرز أمامهم«.

ومن أجل النظر يف عاملنا، ال ميكننا فعل ذلك دون فعل، 
فالّنظر يف جوهره فعل فيه تدّبر وتفكير وقياس وتقدير، 
وكّل ذلك يتطلّب عالقة تفاعل مع العالم، وهو ما يطلق 
الّذات  التفاعل بني  »ذلك  أّي  عليه ديوي اسم »اخلبرة«؛ 
)الكائن احلّي( والعالم )البيئة الطبيعية(، »وحيث« العقل 
أينما يوجد يُحدث التغّيرات بطريقٍة موّجهة يف اجتاه واحد 
محّدد من الغامض واملجهول واملضّبب واملشكوك فيه إلى 
الواضح واملعلوم واملؤّكد واملستقّر ... فهو املالءمة املستمّرة 
اخلبرة«. يف  والعالم  للذات  املستمرة  املالءمة   وإعادة 

 وعلى الرغم من أّن العقل قد يساعد الناس يف مواجهة 
عليه  مقبلون  هم  فيما  والاليقني  بالغموض  شعورهم 
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فهي جتربتهم  والطالب،  املعلّمني  من جتارب، ويف حالة 
يف  طرائقهم  تدّبر  على  والعمل  املهرجان،  يف  اجلديدة 
اخلبرة التي يخوضونها، رّبا يجدر بنا أن نطرح السؤال: 
طرح  ميكننا  أو  االجّتاه؟  بهذا  للعمل  للعقل  احملّرك  ما 
السؤال بصورة أخرى: ملاذا الّنظر يف العالم ويف أنفسنا؟

اجلوجو  سعاد  املعلّمة  فيه  فّكرت  ما  هنا  يسعفني  قد 
يف  استوقفها  عّما  مالحظاتها  يف  بتدوينه  واهتّمت 

املهرجان:

بني  رأيتها  التواصل  صور  من  أخرى  »صورة 
مهّمتها  سلّمت  نشاط  وقائدة  أخرى  متطّوعة 
بينما املتطّوعة تساعدها يف استذكار  لها  لزميلة 
بعض الدروس استعداداً الختبار كانت ستقدمه يف 
اليوم نفسه بعد انتهاء فعاليات املهرجان، وعودتها 
التحضير  عن  يثِنها  لم  اختبار  املدرسة،  إلى 
وإبداع.  واندفاع  حيوّية  بكل  به  والقيام  للنشاط 
فلم يتسّرب اإلحباط إليها أو تثنها العراقيل عن 
املشاركة يف شيء أحّست أّنه يعني لها الكثير ... 

و يحّقق ذاتها«.

فعاليات  يف  املشاركة  من  الطالبة  موقف  املعلّمة  َفّسرت 
لها  تعني  مشاركتها  بأّن  لشعورها  راجٌع  بأّنه  املهرجان 
التفسير  هذا  أّن  وأعتقد  ذاتها،  حتّقق  بحيث  الكثير، 
جتربة  يف  نفسها  املعلّمة  مشاركة  تفسير  باألساس  هو 
والعناء.  املشّقة  من  الكثير  فيها  تكّبدت  التي  املهرجان 
إّنه حتقيق الّذات والّشعور بوجودها، وهو إرادة الكينونة 
»أّي  للقيام بفعٍل يف عامله، وملّا كانت  التي تدفع اإلنسان 
محاولة لزيادة جانب الكينونة يف وجودنا تعني زيادة نفاذ 
 بصيرتنا يف حقيقة أنفسنا وغيرنا، ويف العالم من حولنا«،

 أرى أن املعلّمة جتّرب زيادة العمل على إمعان النظر يف 
عاملها، وجتّرب زيادة نفاذ بصيرتها عبره، لهذا استوقفها 

فعل الطالبة وجعلها تفّكر وتفّسر وتكتب.

ورّبا قد سعت الطالبة، فعال، إلى احلصول على درجة 
يسعى  كما  املهرجان،  بعد  املتوّقع  االمتحان  يف  جّيدة 
الكثيرون إلى امتالك الّدرجات والّشهادات، ولكن األخيرة 
حتقيق  إلى  سعينا  سبيل  يف  متلّكها  ميكن  أشياء  هي 
التملّك  »يتعلّق  حيث  بكينونة  ليست  ولكّنها  كينونتنا، 

تتعلّق  بينما  وصفها،  وميكن  ثابتة  واألشياء  باألشياء، 
 الكينونة بالتجربة، والتجربة -مبدئياً- ال ميكن وصفها«؛
ميكننا  ال  عنها  وكتبنا  حتّدثنا  مهما  التجربة  أّن  أي   
الكينونة  أّن  كما  كاملة،  إحاطة  بوصفها  اإلحاطة 
وفاعاًل، وإيجابّياً  نشيطاً  اإلنسان  يكون  أن   تتطلّب 
 والنشاط املقصود هنا هو ما يسّميه إريك فروم بـ«النشاط 
املثمر«، وليس املقصود باملثمر ما يحرزه النشاط من نتاج، 
الذي  الفرد  داخل  يثمر يف  أي با  بنوعّيته،  مثمٌر  وإّنا 
وعالقات  وروابط  وأفكار  مشاعر  من  بالّنشاط  يقوم 
وتوّجهات، وقد حتّدثت املعلّمة يف مالحظتها السابقة عن 
نشاطني انشغلت بهما الطالبة -قائدة النشاط- يف اليوم 

نفسه:

يف  بقيادته  انشغلت  الذي  النّشاط  هو  األّول:  النشاط 
بذاكرته  انشغلت  ما  هو  الثاني:  والنشاط  املهرجان. 
لالختبار. ومن أجل اعتبار أّي نشاط نشاطاً مثمراً، فإّن 
املشاركني  يف  النشاط  أحدثه  فيما  النظر  يتطلّب  ذلك 
بالتأكيد مدى  النشاط، وال يتضّمن  نتاج هذا  فيه، ال يف 
يتضّمن  كما ال  النشاط،  الظاهر يف  امليكانيكي  االنشغال 
نتاجاً محّدداً، ألّنه يحدث أن يكون النشاط مثمراً دون أن 
يتطلّب إنتاجاً حالياً لشيء ميكن مشاهدته. وقد يساعد، 
بشكٍل ما، اعتباُر وصف املعلّمة ملا الحظته بشأن احليوّية 
واالندفاع واإلبداع التي وسمت نشاط الطالبة يف املهرجان، 
بأّنها مؤّشرات حلالة النشاط الداخلي املثمر الذي أعتقد 
ال  الطالبة،  من  داخلّي  بدافع  كان  والذي  يحدث،  أّنه 
بعوامل خارجّية مفروضة عليها كعامل االختبار والدرجات 
التحصيلية، كما أّن هناك نشاطاً آخر يحدث داخل املعلّمة 
التي تالحظ الطالبة وتشاركها النشاط وتشعر بالدهشة 
وتتأمل جّيداً ما يحدث وتكتب عنه. وبالنظر يف االختبار 
الطالبة وطالبات أخريات  املباشرون فيه هم  فاملشاركون 
واملعلّمة، وهناك مشاركون غير مباشرين كاألهل، والعتباره 
حدثت  قد  تغّيرات  هناك  تكون  أن  ينبغي  مثمراً  نشاطاً 

للمشاركني فيه يف تفاعالتهم عبره.

لالختبارات،  الرئيسية  واألدوار  األغراض  من  أّنه  كما 
معلومات  من  املتعلّم  بذهن  ما  استخراج  على  العمل 
عن  اإلجابة  وقت  واستدعاؤها  جّيداً  تذّكرها  عليه 
يف  التفكير  عليه  رّبا  األحوال  أحسن  ويف  االختبار، 
قائمة  معرفة  باعتباره  إليه  ينظر  مما  يستقيها  إجابات 
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دّفتي  بني  منها  جزء  حصر  أو  حصرها  ميكن  بذاتها 
بأّنه  اإلنساني  الوجود  إلى  ينظر  ديوي  أّن  وبا  كتاب. 
أيضاً،  إنا  املعرفة،  من  فقط  فرد  كّل  وجود  يتكّون  »ال 
من الفعل«، حيث إّن »املوقف املعريف يحّدد معاني ليست 
بيئته احمليطة. عوضاً عن ذلك:  املتعلّم، وال يف  يف ذهن 
فقط  توجد   ،)Transaction( عبور  ظاهرة  املعاني  تكون 
 يف املواقف التي تُستحدث عند تفاعل الفرد مع العالم«.

التي  واملعاني  اخلبرة  استكشاف  هنا  سأجّرب  لذا، 
قد  املهرجان  يف  املشاركون  واملعلمون  الطالب  يكون  قد 
خبروها أو استحدثوها، وذلك عبر تناول رؤية مجموعٍة 
منهم لتجربتهم يف املشاركة يف مهرجان أيام العلوم 2016، 
من خالل ما قاموا بتدوينه من انطباعاتهم عن املهرجان 
للفعل  ديوي  رؤية جون  وذلك يف ضوء  عنه،  احلديث  أو 

واملعرفة والتعلّم القائم على اخلبرة.

الطالبة هناء زقوت تصف جتربتها يف املهرجان

زقزق زقزق .... لم أخطئ هذا ما أردت كتابته ... ربا لم أرد أن أستيقظ يومها ألني لم أمن باكراً ليلة املهرجان، فتلك 
األفكار التي تتعلق بغٍد لم تفارقني، ذلك الطفل اّلشقي الفضولي الذي يعيش بداخلي ال يريد النوم قبل تخّيل كيف 

سيكون غداً ِعلماً و )حديقة( معاً.

هو ذلك اليوم املختلف، سأجّرب أمراً لم أجّربه من قبل، خرجت للمدرسة متحّمسة ... نحن اآلن يف الطريق للمتنزه، أو 
ملعرض العلوم سّموه كما تشاؤون، فذلك مكان واحد اليوم.

أفكار تدور وتتأرجح يف ذهني عندما كنت أجّهز عّينات ملكّونات الشامبو الذي سنصنعه.

يا ترى هل سينجح من أّول مرة أم ... ؟

بدأت اللحظات تتوالى وبدأ اجلمهور بالقدوم.

هو شعور مختلف بالنسبة للِعلم يتجّدد وأنت تقوم بخلط )اإليتا( مع ) اللوراميد(.

تتذكر أن العلم جميل مذهل ومثير، ليس باملمّل كما تظّنون.. كتب ومجالت أبيض وأسود، بل هو ذلك الشيء الذي 
تستطيع مشاركته مع أّي فرد يف املجتمع؛ متعلّما كان أم ال، يف الشارع يف املتنزه أو يف املدرسة، فهو ذلك الفضول الذي 

يغمر كل بشري يعيش على هذا الكوكب، هو الطريق لنا لفهم ما حولنا، رؤية اجلمال بعينه.

قمنا بالتجربة 7 مرات أنا وزميلتي واجلمهور طبعاً، ربا وقفنا كثيراً واتسخنا كثيراً، لكن األمر يستحق العناء عندما ترى 
اجلمهور سعيداً بشاركتك يف صنع الشامبو، وتعّبئ أنت لهم مما شاركوا يف صنعه، جتيب عن استفساراتهم، جتعلهم 

يخلطون هذا ويصّبون هذا ويشّمون ذاك.

لقد كان األمر جمياًل......

قبل اخلوض يف جتربة الطالبة هناء زّقوت التي شاركت 
يف مهرجان أيام العلوم واألفالم العلمية 2016، وباألخّص 
اجلندي  ساحة  يف  أقيمت  التي  الفعالية  يف  مشاركتها 

املجهول يف مدينة غزة، أتبّنى بعضاً من تساؤالت ديوي:1

الّرتابة  « مع  التعلم  عملية  يربط  من  الطالب  من  كم 
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وامللل؟
كم عدد الطالب الذين ُجّمدت أفكارهم وعقولهم، وكم  «

التي  الطريقة  للتعلّم بسبب  الزخم  الذين فقدوا  عدد 
خبروا بها هذا التعلّم؟

كم من الطالب الذين اكتسبوا مهاراتهم عبر التدريب  «
على  قدرتهم  أصبحت  بحيث  األتوماتيكي  والنحت 
احلكم والتصرف بذكاء يف املواقف اجلديدة محدودة؟

غريباً  « املدرسة  يف  تعلّموه  ما  وجدوا  الذين  عدد  كم 
عما وجدوه خارجها، مما تتطلّبه مواقف احلياة لعدم 

منحهم السيطرة على هذا األخير؟

لم يطرح ديوي تساؤالته السابقة ليشير إلى أّن الطالب حني 
يتعلّمون بالشكل التقليدي ليس لديهم جتارب أو خبرات، 
بل على النقيض ليبنّي أن لديهم خبرات وجتارب، ولكّنها 

وتطّوره،  تعلّمهم  تقّدم  باجتاه  تدفع  التي  ليست اخلبرات 
حيث مشكلة اخلبرة األساسّية هي كيفية اختيارها بحيث 
حتيا وتثمر وتستمّر بشكل إبداعّي يف اخلبرات الالحقة 
لإلنسان. كما يؤّكد ديوي على أّنه ليس كافياً أن نصّر على 
أهمّية اخلبرة، وال حتى على النشاط يف التجربة، وإّنا كل 

شيء يعتمد على جودة اخلبرة التي امتلكناها.

وسأعرض هنا مقابلة سريعة ألفكار الطالبة هناء مع أفكار 
جون ديوي، ثّم سأتناول بعدها أفكاره بشيء من التفصيل 
عبر تناول مقتطفات من كتابات معلّمني ومعلّمات وطالب 

آخرين.

فكيف كانت جودة اخلبرة التي امتلكتها هناء؟ وكيف ميكن 
أن تُفهم جودة اخلبرة؟

جانب من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف غزة، 2016.

ل؟
فع

بال
 ..

ل 
فع

 ال
ّية

فال
حت

ي ا
ه

ل 
ه

 ..
م 

لو
لع

م ا
أيا

ة: 
ؤي

لّر
ي ا

 ف
ية

رؤ



111 رؤى تربوية - العددان 56-55

أفكار جون ديويأفكار الطالبة هناء
أفكار تدور وتتأرجح يف ذهني عندما كنت أجّهز عّينات  «

ملكّونات الشامبو الذي سنصنعه. يا ترى هل سينجح من 
أّول مرة أم ... ؟

الفاعل  وموقف  املتفّرج،  موقف  موقفني:2  بني  التمييز 
على ضمان  والعمل  واالهتمام  القلق  يبدي  الذي  املشتِرك 

العواقب اجلّيدة.
 لم أمن باكراً ليلة املهرجان، فتلك األفكار التي تتعلق بغٍد  «

لم تفارقني ... هو ذلك اليوم املختلف سأجّرب أمراً لم 
أجّربه من قبل.

ذلك اّلطفل اّلشقي الفضولي الذي يعيش بداخلي ال يريد  «
النوم قبل تخّيل كيف سيكون غداً ِعلماً و)حديقة( معاً.

الطريق  « يف  اآلن  نحن   ... متحّمسة  للمدرسة  خرجت 
فذلك  تشاؤون،  كما  سّموه  العلوم،  ملعرض  أو  للمتنزه، 

مكان واحد اليوم.

فكرة » الولع« أو االهتمام )Interest( يف التربية:3 «

أّي خبرة  الولع ما لألشياء من قوة محّركة يف  حيث ميّثل 
أم  بالعقل  مدركة  األشياء  تلك  أكانت  سواء  غرض،  ذات 

متصّورة باخليال.

ذلك اّلطفل اّلشقي الفضولي الذي يعيش بداخلي ... فهو 
ذلك الفضول الذي يغمر كل بشري يعيش على هذا الكوكب، 

هو الطريق لنا لفهم ما حولنا..
يا ترى هل سينجح من أّول مرة أم ...؟ «

تثير  حني  مختلف  بشكل  تعمل  اخلبرة4  يف  االستمرارية 
التجربة الفضول، وتعّزز املبادرة، وتؤّسس لرغبات وغايات 
مكثفة بفاعلية، بحيث حتمل صاحبها للتقّدم يف املستقبل.

العلم ... بل هو ذلك الشيء الذي تستطيع مشاركته مع أّي 
فرد يف املجتمع متعلّما كان أم ال؛ يف الشارع، يف املتنزه أو 
يف املدرسة، فهو ذلك الفضول الذي يغمر كل بشري يعيش 

على هذا الكوكب، 
قمنا بالتجربة 7 مرات أنا وزميلتي واجلمهور طبعاً.

يستحق  األمر  لكن  كثيراً،  واتسخنا  كثيراً  وقفنا  ربا 
صنع  يف  بشاركتك  سعيداً  اجلمهور  ترى  عندما  العناء 
جتيب  صنعه،  يف  شاركوا  مما  لهم  أنت  وتعّبئ  الشامبو، 
هذا،  ويصّبون  هذا،  يخلطون  جتعلهم  استفساراتهم،  عن 

ويشّمون ذاك.

اخلبرة اإلنسانية يف جوهرها خبرة تفاعلّية اجتماعية؛ أّي 
تتضّمن االتصال والتواصل.

ليست الدميقراطّية شكاًل من أشكال احلكومة، وإّنا هي 
أسلوب للحياة املجتمعة واخلبرة املشتركة املتبادلة. ازدياد 
يصل  بحيث  واحدة،  مصلحة  يف  املشتركني  األفراد  عدد 
مفيدة  غيره  أعمال  معتبراً  غيره،  بأعمال  منهم  كل  عمل 
ومسّددة الجتاه عمله، معناها حتطيم احلواجز التي فّرقت 

بني الناس، وإدراكهم مغزى أعمالهم كاماًل.5

كتب  تظّنون،  كما  باملمّل  ليس  ومثير،  مذهل  جميل  العلم 
ومجالت، أبيض وأسود، بل هو ذلك الشيء الذي تستطيع 

مشاركته مع أّي فرد يف املجتمع.
هو الطريق لنا لفهم ما حولنا، رؤية اجلمال بعينه.

كل خبرة هي قوة محّركة، ميكن قياس قيمتها فقط فيما  «
تتحّرك نحوه وعبره ... 

العدّو اللدود للجمالي هو الرتيب واملبتذل .. بل إّن اخلبرة  «
الذهنية حتمل طابعاً جمالياً حتى يستحيل أحياناً التمييز 

بينهما.

موقف املتفّرج وموقف الفاِعل/املشارك
إذا كان ديوي قد مّيز بني موقفني للمتعلّم، فإّن التعلّم ال 
يقتصر على الطالب، بل إّن املعلّم والطالب كل منهما ميكن 
أن يكون يف أحد املوقفني، موقف املتفّرج »قليل املباالة مبا 

يحدث وسواء عنده هذه النتيجة أو تلك، أّما الثاني فهو 
نراه  ولهذا   ... نظره  فرٌق يف  ولنتيجته  يقع  مرتبط مبا 
تتّخذه  الذي  االجتاه  للتأثير يف  استطاعته  يعمل جهد 
احلوادث احلاضرة«،6 ولنتأمل ما كتبته املعلّمة سماح غامن 
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عن جتربتها التعليمّية:

وال  األسئلة،  من  العديد  أطرح  ُكنت  الّصف  يف 
أتلّقى إال القليل من اإلجابات، وأضطّر غالباً إلى 
بعض  المباالة  من  غاضبة  وأنا  اإلجابات  سرد 
الطالبات ... ذات مرة، قلت لطالبة: أال تستطيعني 
أن تسجلي املالحظة؟! وكان رّد الطالبة: اتركي لنا 

املجال لنعمل ... أليس من حقنا التجريب؟!

مع  سماح  املعلمة  لهما  تعّرضت  مختلفتان  خبرتان 
العلوم  تعليم  بتجربتها يف  تتعلّق  األولى  طالباتها، اخلبرة 
بالنمط السائد يف مؤّسساتنا التعليمية، ويف هذا الّسياق 

كتبت تصف نفسها:

»أنا معلمة العلوم حبيسة ُجدران الفصل - كراريس 
التقومي وكتاب العلوم .. وُجّل ما تطرحه الطالبات 
ونشاط  املادة  وقوانني  للمفاهيم  مجّردة  أسئلة 

بالكتاب غير مفهوم«.

اجتهدت سماح يف طرح األسئلة املتعلّقة بحتوى الكتاب 
كما  عنها  اإلجابة  الطالبات  على  ينبغي  التي  املدرسي 
تعتقد، ورّبا استنكرت على الطالبات ما يصفه فريري7 
بأّنه ما لم يعْد له مغزى، وكانت تواّجه بالمباالة الطالبات، 

وفقدان االهتمام من ِقبلهن.

بدأت  حني  املعلّمة  امتلكتها  فقد  الثانية،  اخلبرة  أّما 
حيث  2016؛  العلوم  أيام  ملهرجان  التحضير  يف  جتربتها 
وكّم  املشاركة،  يف  الراغبات  الطالبات  عدد  أدهشها 
األفكار التي يأتني بها حتى لم يعْد وقتها كافياً ملتابعة كل 
ما قْمن به من محاوالت لتطوير جتارب وأنشطة علمية 
للمشاركة بها عبر املهرجان، وأصبحت االستراحة فرصة 
لتجريب  املدرسي  العلوم  مختبر  يف  لالزدحام  الطالبات 

أفكارهّن. تقول سماح:

املواد  خطورة  من  عليكن  أخاف  أخبرهّن:  »كنت 
شاركت  عندما  ولكن   ... األحماض،  انسكاب  أو 
يف إحياء أيام العلوم ... تغّيرت نظرتي، واتسعت 
أن  عليه  والطالب  املشرف،  امليّسر  فأنا  مداركي، 

يكون قائداً ملن حوله من الطالب واحلضور«.

إثر  سماح  املعلّمة  تفكير  أربط  أن  سبق،  فيما  ميكنني، 
جتربتها يف املشاركة يف املهرجان وإشراك الطالبات معها، 

بتصّور باولو فريري8 للتفكير الصحيح للمعلّم:

ينفصل عن  أن  »ليس هناك تفكير صحيح ميكن 
صياغة  إعادة  على  قادرة  حّية  مّتسقة  ممارسٍة 
احملتوى والنظام املعريف، بدالً من مجّرد استنكار 
ما لم يعْد له مغزى. إّنه ملن العبث أن يتخّيل املعلّم 
الوقت نفسه  تفكير صحيح، ويف  أّنه منخرط يف 

يتعامل مع الطاّلب بطريقة متعالية«.

االستمرارّية كمعيار للخربة

من  فوجئت  التي  املتميزة  الطالبة  تلك  أنسى  »ال 
كتابتها يف نهاية ورقة االختبار: أشركيني يف أيام 

العلوم الفصل الثاني«.
)إميان فنانة(

انتهاء  بعد  العبارة  هذه  لكتابة  الطالبة  يدفع  الذي  ما 
مهرجان أيام العلوم؟ ما الذي يجعلها تبادر لهذا الفعل؟ 
رّبا  أو  التجربة،  استمرارية  ترغب يف  يجعلها  الذي  ما 
الظروف التي خاضت بها تلك التجربة يف املهرجان؟ ما 

الذي جعلها تضع رسالتها يف إطار ورقة االختبار؟

بهما  ميّر  اخلبرات  من  نوعني  بني  أيضاً،  ديوي،9  يفّرق 
 ،)Educative Experience( التعليمية  اخلبرة  املتعلّم: 
 ،)Mis –Educative Experience( واخلبرة غير التعليمية
وذلك عبر أساسني أو معيارين للخبرة. املعيار األول هو 
من االستمرارية  نوعاً  أّن هناك  االستمرارية، حيث يرى 
اخلبرة  توجد  فال  خبرة،  أو  جتربة  أّي  يف  التواصل  أو 
بعزل عن غيرها من اخلبرات، وأّن كل جتربة تؤّثر إيجاياً 
جودة  تقرير  يف  تساعد  التي  االجتاهات  على  سلباً  أو 
تعلّم  الذي  بالطفل  ذلك  على  وميّثل  الالحقة،  اخلبرات 
الكالم، بأّنه قد اكتسب إمكانيات ورغبات جديدة، ولكّنه 
يف الوقت نفسه، قد عمل على توسيع الشروط اخلارجية 
يتواجد  الذي  االستمرارية  عامل  أّن  كما  الالحق،  للتعلّم 
بشكل ما يف أي خبرة، يتحّدد، أيضاً، بجودة هذه اخلبرة، 
مستمر.  أثر  هو  الطفل  مع  املفرط  التساهل  أثر  مثاًل 
إلى  يسعى  الطفل  هذا  يجعل  لتوّجه  يؤّسس  ألنه  ملاذا؟ 
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نوعية من الظروف التي متكّنه من القيام بأفعال جتعله 
ال  وجتعله  احلالي،  بالفعل  يقوم  بينما  يشعر،  كما  يشعر 
يستطيع التصّرف بكفاءة يف الظروف التي تتطلب مثابرة 

أو مجهوداً يف التغلّب على العقبات.

من ناحية أخرى، إذا عملت خبرةٌ ما على إثارة الفضول، 
مكثفة  وغايات  لرغبات  وأّسست  املبادرة،  وتعزيز 
بفاعلية، بحيث حتمل صاحبها للتقّدم يف املستقبل، فإّن 
قوة  اخلبرة  تصبح  مختلف.  بشكل  تعمل  االستمرارية 
محّركة ميكن قياس قيمتها على أساس: ما حتّرك نحوه، 

وما تتحّرك من خالله.

إذن، من املهّم التفكير يف حالة الطالبة السابقة يف التوّجه 
الذي بدأ يتأسس لديها، ودفعها إلى أن تبادر إلى كتابة 
تكرار  يف  رغبة  عن  االختبار  ورقة  يف  ملعلّمتها  رسالٍة 
املشاركة باملهرجان، أي مشاعر تلك التي شعرت بها بينما 
متّر يف جتربة املهرجان وترغب يف الشعور بها مجّددا؟ 
وأي معايير وشروط ارتبطت بتلك التجربة جعلتها ترغب 

فيها مجّدداً؟ هل هي ما عّبرت عنه معلّمتها بقولها:

»... يجد الطالب يف املهرجان متعة وتلبية حلاجاته 
ورغباته عندما ميسك باألدوات وينّفذ نشاط، أو 
يفّسر ظاهرة علمية، أو يربطها بالواقع واحلياة، 
ويزيل عن العلوم جمودها، فيجعلها ممتعة محببًة 

إلى نفسه«.

وهل هي ما جعل طالبة أخرى يف مدرسة مختلفة تطالب 
معلّمتها بتنفيذ مهرجان للعلوم على مدار الفصلني:

»قالت الطالبة هبة ... يا ليت يكون لنا مهرجان 
مدار  على  املنهجية  التجارب  بجميع  ألنفسنا 
بادة  الطالبات  وشغف  حب  ازداد   ... الفصلني 
العلوم، حيث أصبحت بعض الطالبات تقوم بإعداد 

التجارب مسبقاً وتنفيذها يف الفصل«.
)ميرفت حمد(

التفاعل كمعيار للخربة

التعليمية  غايتها  عبر  اخلبرة  لترجمة  الثاني  األساس 

وقوتها احملّركة كما يراها ديوي هو »التفاعل«، حيث يعطي 
املوضوعّية  الظروف  من  لكل  متساوياً  ثقاًل  املبدأ  هذا 
والداخلية ألّي خبرة، فمشكلة التعليم التقليدي، من وجهة 
والشروط  الظروف  تركيزه على  نظر ديوي، ال تكمن يف 
اخلارجية التي تساهم يف التحّكم باخلبرات، بقدر ما هي 
أّي  أيضاً، حتّدد  بدورها،  التي  الداخلّية  للعوامل  إهماله 

خبرة سيمتلكها املتعلّم.10

واملشاريع  واملقترحات  األفكار  ظهرت  »فجأة! 
وكأّنها كانت يف سبات عميق. لقاءات ومحاضرات 
وندوات وأفكار تطرح، وآراء تناقش، وورش تعقد، 
 .. وينتقد  يفّند  وذاك  يقبل،  ال  وهذا  يقبل  وهذا 

تفاعالت .. تفاعالت..  تفاعالت .. !«.
)املعلم أحمد أبو طاحون(

بكلمة واحدة هي  املعلّم أحمد وصف ما حدث معه  بدأ 
كلّه يبدو وكأّنا كان يف حالة من  »فجأة«، جاعاًل األمر 
السكون االجتماعي والكمون الفكري الذي بدأ بالتخلخل 
لوصف  »تفاعالت«  كلمة  اختار  كما  واحدة،  ومّرة  فجأة 
جتربته، ولم يكتف بإطالقها مرة واحدة، بل قام بتكرارها، 
هذه  له  تعنيه  ما  أهمّية  ما  على  التأكيد  يحاول  وكأّنا 
الرغم  وعلى  زمالئه،  وبني  بينه  حتدث  التي  التفاعالت 
من أّنه يصف نوعاً من االختالف يف اآلراء واملناظير بني 
املعلمني، فإّن ذلك لم يكن إال أمراً دافعاً ملشاعره باجتاه 

إيجابّي نحو اخلبرة التي ميّر بها.

ولكن أّي تفاعل ميكنه أن يغني اخلبرة اإلنسانية؟

التفاعل يف النظرة الديوّية ال يكون إال بامتزاج عنصرين 
»منفعل«  والثاني   )Active( »فاعل«  أحدهما  معاً، 
والتجربة،  احملاولة  هو  »الفاعل«  عنصر   Passive(.11(

بينما »املنفعل« هو معاناة الشيء.

وبالرجوع إلى املعنى اللغوي لكلمة معاناة، جند أّن: املعاناة: 
وُمعاناةُ  الِسياسة،  ُحسن  واملقاناةُ:  واملعاناة  املقاساة، 
َمه، وَعنَّاه  شَّ الشيِء: ُمالبََسته وُمباَشَرته، وتَعنَّى الَعناء: جَتَ
عليه.12  يقومون  أَي  لَُهم  ما  يُعانُون  والَقْوُم   ، وأَْعناه  هو 
ومما سبق جند أّن املعاناة تتضّمن حتّماًل ملسؤولية فعٍل 
ما مع املشّقة، ومع ما يتطلّبه من سياسة األمور وإدارتها؛ 
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أي إّن املعاناة تفترض حدوث فعٍل ما مع األشياء مباشرة، 
األشياء  تفاعلنا مع هذه  أثٌر مباشر من  فهناك  وبالتالي 
يقع علينا ونلتقيه عبر الفعل، وحني نلتقيه فإّننا نعانيه؛ 
بالشعور  الفعل  هذا  ارتبط  فإن  به،  ونتأّثر  نشعر  أي 
وتغّيراً،  حتّوالً  فينا  االمتزاج  هذا  وأحدث  معاً  وامتزجا 
بفعل  نقوم  فإّننا  والعمل،  والشعور  التفكير  يف  حتوالً 
مع ما نعانيه، وهكذا يكون فعٌل جديد وأثٌر  آخر جتاوباً 
اخلبرة  بناء  على  تعمل  وتراكمات  جديدة  ومعاناة  جديد 
الشخصية وتطويرها، و»من ثّم فالرابطة التي تصل بني 
هاتني الناحيتني من اخلبرة هي التي نقيس بها ثمرتها 
مع  جتربتنا  فيها  ترتبط  التي  الكيفية  أّي  قيمتها«؛13  أو 
بكوننا فاعلني  بها ومعها،  بانفعالنا  التي جنّربها  األشياء 
ومنفعلني، ومتّتعنا بهذا االنفعال أو مقاساتنا منه، ولكنهما 
ليسا أّي مقاساة أو متّتع يحدثان بالصدفة، أو كأمر عابر 
ال يدفعنا للتأّمل فيه، ولهذا كانت املعاناة يف اللغة تعني 
مالبسة الشيء،14 أّي عدم ترك الشيء »عاريا من املعنى«، 
املنتج  »التحّول  التحّول احلادث  إلباسه املعنى عبر  وإّنا 
»اخلبرة يف أساسها فاعلة  أّن  وبناء عليه، جند  للمعنى«، 

مبا  تقاس  وقيمتها  إدراكّية،  أساسها  يف  وليست  منفعلة 
تؤّدي إليه من إدراك العالقات أو اللواحق، وتنطوي على 
اإلدراك بقدر ما تتجّمع بعضها فوق بعض أو تتعاظم أو 
بقدر ما فيها من املعنى«.15 ومن هنا قد نتمكن من فهم 

ملاذا:

التي  االستراحة  وقت  يف  تعمل  الطالبات  »كانت 
من املفترض أن تكون وقتاً للعب وتناول الطعام ... 
ولكن حّبها للموضوع كان دافعاً لها للعمل ... وكان 
املدرسة  يف  النشاط  سننفذ  متى  املتكّرر  سؤالها 
أمام اجلمهور؟ كّن دوماً يبحثن عني يف كل مكان 
... نريد منك أن تشاهدي نتيجة نشاطي أنا، قد 
جنحت وبحثت عن تفسير لهذه النتيجة، لن أشعر 

بالتعب رغم استمرارية العمل«.
)رحاب أبو القمبز(

التي حتّدثت  زّقوت  الطالبة هناء  اقتبست من  أن  وسبق 
اجلمهور،  مع  متتالية  مرات  سبع  التجربة  أعادت  كيف 

جانب من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف غزة، 2016.
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ونالحظ يف ما دّونته هناء تلك املعاناة التي وصفتها بأّنها 
تستحّق، وبأن ما نتج عنها كان أمراً جمياًل، وكأّنا تدّلل 
على جمالية اخلبرة أو أّن اخلبرة الّذهنية هي بطبيعتها 

خبرة جمالية، فهي:

الكبير  اجلهد  من  الّرغم  على  للمعلم  »بالنسبة 
املبذول، فإنها جتّسد العلوم يف أجمل صورها من 
حدة  وتكسر  علمية  وعروض  وجتارب  مشاركات 
الروتينية وتلبسه نوعاً من التجديد، وتلبي اآلمال 

والتطلّعات والطموح«.
)املعلمة آيات الكرد(

الذين  واملعلّمني  املعلّمات  من  وغيرها  آيات  زالت  وما 
العام  هذا  يشاركون  السابقة  املهرجان  جتربة  خبروا 
بنشاط وفاعلّية إيجابية يف التحضير للمهرجان اجلديد.

وثمرتها،  اخلبرة  قيمة هذه  قياس  أجل  من  ويف مسعانا 
أجُد أّنه من املهّم أن نطرح سؤاالً باجّتاهني:

ما الذي ميكن أّن تكون هذه الرابطة/الروابط اخلبراتّية 
قد دفعت إليه أو نحوه؟ وما الذي اندفعت فيه أو عبره؟ 
للمعلّمني  فرصة  شّكل  املهرجان  بأّن  االّدعاء  ميكنني 
والطالب ليقوموا باكتشاف بعٍض من فعل اخلبرة يف عملّية 
واستقصائه،  يقومون بالحظته وجتريبه  ما  التعلّم عبر 

وتطوير هذه اخلبرة أيضاً. لنتأمل االقتباسات التالية:

إشي  حالنا  هيك  شعرنا  املهرجان  من  رّوحنا  »ملا 
 ... إشي عظيم  عملنا  وكأنه هيك  رّوحنا  عظيم، 
مثل  أنا  حالي  شعرت   ... مبعركة  انتصرنا  كأّنه 

دكتورة«.
)مجموعة من طالبات من مدرسة غزة االبتدائية 
املشتركة »ج«(

لم تكتف الطالبات با قلنه، ولم يكتفني بتجربة املهرجان، 
وكذلك لم تكتِف معلّمتهن -ميسرة أبو شعيب- بل تابعن 
العمل بعد انتهاء املهرجان، واشترك معهّن بعض األهالي 
يف توسيع فكرة النشاط الذي قّدمنه يف املهرجان -انصهار 
األنشطة  من  ويطّورن عدداً  بعدها معاً  ليلتقني  األلوان- 

املتمحورة حول صهر الشموع وتشكيلها.

بشهادة  وذلك  رائعة،  جتربة  كانت  لقد  »بصدق 
أولياء أمور الطلبة، وكانت سعادة الطالب غامرة 
بعض  أن  حيث  خاضوها،  التي  التجربة  بهذه 
الطالب تكّون لديهم حبٌّ ملادة العلوم بعد أن كانت 
هذه املادة صعبة لديهم وال يحّبون حتى ذكر اسمها 
ملادة  املجّرد  العالم  من  نقلتهم  التجربة  هذه   ...
العلوم إلى العالم احملسوس والبسيط، وكأنها جزء 
ال يتجزأ من حياتهم اليومية ... ومن شّدة تفاعل 
أولياء األمور والطلبة، فقد قام بعضهم بالطلب من 
املدرسني عرض الفيديوهات على مواقع التواصل 

االجتماعي حتى تعّم الفائدة للجميع«.
)آيات الكرد(

بتأّمل  أيضاً،  اخلبرة،  عبره  تندفع  ما  مالحظة  وميكننا 
التي  والطريقة  لنفسها،  اجلوجو  سعاد  املعلّمة  سؤال 

سلكتها باحثة عن إجابة سؤالها:

بها  سيمّر  التي  التعلّمات  هي  ما  السؤال:  »كان 
نبحث  الطالبات  مع  وانطلقنا   ... املشاركون 
وندُرس وجنّرب ونقصي جتارب أو نعدل عليها أو 

نصوغها بصياغة مشّوقة وبدأنا ...«.

كّل  وأّن  بذاتها،  قائمة  معرفة  وجود  املعلّمة  تفترض  لم 
ما عليها هو إرشاد الطالبات إليها أو تلقينهم املعلومات 
وإّنا  بشأنها،  تعتقده  ما  أو  املعرفة،  هذه  من  املستقاة 
تتفاعل  بحيث  الطالبات،  مع  برونة  تتعاطى  أن  جّربت 
معهّن عبر صورة من صور احلياة االجتماعية التي تكون 
فيها داخل اإلطار، وإن كانت قد بدأت من خارجه، عبر 
سؤالها الذي لم تفترض له شكاًل محّدداً ووحيداً لإلجابة 
تقل  لم  لهذا  التقليدي،  التعليم  عرف  يف  سائد  هو  كما 
املعلمة »انطلقت الطالبات معي« بل هي واملعلّمات انطلقن 
مع الطالبات عبر أفعال مشتركة، من البحث والتجريب 
يف  ملعلّمتهن  شريكات  فيها  الطالبات  كانت  والتطوير، 

الفعل.

توجيه  إلى  تهدف  اجتماعية  وظيفة  التربية  كانت  فإذا 
حياة  يف  بإشراكهم  السليم  النمّو  من  ومتكينهم  النشء 
املجتمع الذي ينتمون إليه، فإّنها، كأّي عملّية اجتماعية، 
ميكن أن تتحّدد قيمتها عبر أمرين: مدى اشتراك أفراد 
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احلرّية  مبلغ  الثاني:  واألمر  مصاحلها،  يف  اجلماعة 
غيرها  مع  العمل  اجلماعة  بهما  تتبادل  اللذين  والكمال 
من اجلماعات.16 ولهذا، حني قّررت املعلّمة فاطمة يونس 
الطالب  سيفعل  ماذا  تقّرر  لم  املهرجان،  يف  املشاركة 
وإنا  أو جتارب،  أنشطة  من  سيؤّدون  ماذا  باألحرى  أو 

أشركتهم يف العملية معها خطوة بخطوة:

»بداية عرضت فكرة املهرجان أمام الطالب وقمت 
بشرح عن مفهوم علم املواد واملواضيع التي ميكن 
تناولها، وأفكار ميكن تطبيقها، ثم طلبت منهم أن 
أصبح   ... املواد  علم  حول  جديدة  بأفكار  يأتوا 
جتارب  من  سينفّذون  عما  وتساؤل  شغف  لديهم 
علمية، وفوجئت بعدد من الطالبات حتّضر بعض 
ننّفذ  متى  وتتساءل  األدوات،  ومعها  التجارب 
علشان  كثيرة  جتارب  أعمل  بّدي  أنا  التجارب؟ 
فاجأني   ... أشياء جديدة  على  يتعرفوا  زميالتي 
كل  معرفة  على  وإصرارهّن  الطالبات  اندماج 

صغيرة وكبيرة للتجارب«.
)فاطمة يونس(

»فوجئت« ... هذه الكلمة تتكّرر كثيراً كلّما أخذ املعلّمون 
يعّبرون عن انطباعاتهم عن املهرجان، ودوماً كان السبب 
من  املشاركني  أو  الطالب  سلوك  وهو  للمفاجأة،  ذاته، 
أّنهم  الرغم من  املعلّمون على  يتوقّعه  لم  الذي  اجلمهور، 
ال ينكرون ما لدى الطالب من قدرات، حني يكون سلوكهم 
أو جتربة،  نشاطاً  أو حتضيرهم  جديدة،  بأفكار  اإلتيان 
وتوفير أدواتها، أو تساؤالتهم حولها، وإصرارهم على فهم 
تفاصيلها. وللجمهور أيضاً ردود فعلهم من الدهشة ويف 

شعور املعلّمني والطالب بها:

»كما كانت هناك مجموعة طالبات أخريات قمن 
بإنتاج معجون أسنان آخر من مواد غير كيميائية، 
ولقد كان احلكم للجمهور من األمهات واآلخرين 
الذين فرحوا ودهشوا من إمكانية احلصول على 
اليومية، مستخدمني  منتج مفيد ومهم يف حياتنا 
مثل  بيت،  كل  يف  موجودة  طبيعية  مكونات 
وزيت  املطحون،  والسكر  الصوديوم،  ببيكربونات 

جوز هند«.
)غدير عليان(

اجلمهور  أخذ  بالعرض  الطالبات  بدأت  عندما 
العجينة؟  املتفرج يتساءل ملاذا تقومون بعمل هذه 
ماذا نستفيد منها؟ هل أستطيع صنعها يف البيت 
ألوالدنا؟ ... األمهات »يا اهلل يا بناتي أنتم عّرفتوني 

كيف أعمل حاجة مفيدة ألوالدي وما تضرهم«.
)فاطمة يونس(

مما سبق ميكننا أن نرى أهمّية الّدور الذي تلعبه اخلبرة 
العلوم  تعلّم  يف  السّيما  والتغيير،  التعلّم  يف  اإلنسانية 
ويصبح  معلّمني،  طالبا  الطالب  يصبح  حني  وتعليمها، 
شريكا  املجتمع  يصبح  وحني  طالباً،  معلّمني  املعلّمون 
نشط  تفاعِل  عملّية  عبر  معاً  يتعلّم  فالكّل  العملّية،  يف 
واستمرارّية من تواصل اخلبرات وتراكمها. ميكننا اعتبار 
جتربة املعلّمني واملعلّمات والطالب واألهالي فرصًة للبناء 

عليها وتطويرها وتوسعتها.

مقتطفات من كتابات معّلمني

املعلمة عال وادي - بنات غزة اإلعدادية »ب«
لقد أتيحت لنا الفرصة مرة أخرى للمشاركة يف فعاليات 
السطور،  بني  ما  ونقرأ  العلوم  فلسفة  لنفهم  العلوم  أيام 
وال نكتفي بالعناوين الرئيسية، التجربة جديدة وعامة ... 

املشاركون من كل فئات املجتمع.

»أريد أن أعيد صياغة العلوم وبلورة املفهوم من وجهة نظر 
الناس والعامة«، هذا ما دار بخاطري أثناء عرض جتاربنا 
البسيطة بإمكاناتنا احملدودة يف ساحة اجلندي املجهول. 
أهذا  ساّرة،  بالفعل  أخباراً  واملارة  الزوار  عيون  يف  أرى 
عيون  أمتلك  أن  أحببت  املبهم،  املرتل  املعقد  العلوم  هو 
الباحثني وأفهم كل ما يدور بني الطالب والتجارب وأسئلة 
واليقني  احلق  بني  بالسير  قدماي  فاستمرت  الزائرين، 
ل  ألرصد تأمالتي من املشاركني واملتفاعلني، وقد كان جُّ
ما أدهشهم صناعة الصابون بكافة أنواعه، وبساطة املبدأ 
العلمي الذي تقوم عليه. لقد اعتبرت هذا النشاط لربات 
البيوت، حيث أنهن أبدين الكثير من االهتمام، سألن عن 
التفاصيل، وقالت إحدى السيدات »ممتاز أصنع صابوني 

بإيدي على األقل أصبح على يقني بدى جودته«.

لم  غريبة  عبارات  باستخدام  الطالبات  إحدى  قامت 
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معجوني  »جّرب  للمنتج:  للترويج  قبل  من  بها  أسمع 
األصيل وسيبك من التفاصيل«. مثل هذه الصناعات التي 
فوائد  وأهمها  البيوت  ربات  عند  كبيراً  استحساناً  القت 
الصابون النابلسي وإمكانية إضافة مواد طبيعية من زيوت 
للمواد  وما  والشعر  بالبشرة  للعناية  نباتية  ومستخلصات 
فبمشاهدة  حياتنا،  نواحي  بأبسط  وطيدة  عالقة  من 
معجون  يعلمن صناعة  البيوت  ربات  من  كبيرة  مجموعة 
الشعر  بلسم  وكذلك  بسيطة،  طبيعية  مواد  من  األسنان 
ومزيل العرق ومعّقم لألرضيات وبطريقة العرض الرائعة 
بطريقة  التساؤالت  أثاروا  املشاركني،  األطفال  قبل  من 

مسلية ومنطقية.

العبوات أمام  املواد عن تلك  فهناك من بدأ يقرأ أسماء 
أفكارهم  واستمطرت  الضحكات  توالت  ثم  الطالبة، 
وجرى  املواد،  وتسألهم عن طبيعة هذه  بطريقة عجيبة، 
حوار ومناقشة أثارت فضول كل من مر بجوارها، حيث 
اجلميع  وأبدى  الطاولة،  حول  الزّوار  من  العديد  جتمع 
بعض  تنفيذ  يف  الطالبة  مع  وتشاركوا  اإلعجاب  نظرات 

التجارب مثل صناعة البوظة.

حيث  األطفال،  حفاضات  بودرة  عرض  يف  واستمتعت 
الفارغة  الكؤوس  بألعاب خفة يف حتريك  »مرمي«  قامت 
ثم  الكؤوس،  تلك  إلى  املاء  أضافت  ثم  املشاهدين،  أمام 
اآلخر،  تلو  واحداً  الكؤوس،  بتقليب  رائعة  بطريقة  تقوم 

التعجب والذهول جتتاح وجوه اجلمهور،  فبدت عالمات 
وتعالت التساؤالت أين ذهب املاء، فقام أحدهم بالنظر ملياً 
داخل الكأس، وأخذ يقول الكؤوس مثقوبة، فبدأت بطرح 
السؤال تلو السؤال، وكأنها تلقي تعويذة على املشاهدين، 
ما  تفسير  من  أحدهم  متكن  حتى  أكثر  احليرة  وتزداد 
يف  املستخدمة  املواد  طبيعة  شرح  يف  واستمرت  حدث، 

صناعة احلفاضات.

على الرغم من البساطة يف العروض، فإن العبقرية جتلّت 
ومسلية،  ممتعة  بطريقة  املواد  واستخدام  اجلذب  يف 
وحتى  األنشطة،  يف  األطفال  انخراط  مدى  وعكست 
جتربة  بالذكر  وأخص  األنشطة،  تلك  يف  الزوار  جمهور 
احلبر السري، فبالعيدان اخلشبية املغموسة يف ماء النشا، 
كتبت الكلمات، وبني الورود املجففة اختبأت بلورات اليود 
الصلبة لتحدث ظاهرة التسامي، وتكشف األوراق عن تلك 
املعاني، فسمعت أحدهم يقول »يف عفريت مخبأ بني الورود 
املجففة«. لعلي ما زلت أذكر املوقف وكأنه حدث اليوم من 
شدة الدهشة التي اعتلت وجه أحد أولياء األمور ويناهز 
األربعني من عمره، ويعمل محاسباً يف أحد البنوك، حيث 
قال: ال ال ... كيف حدث ذلك ... بدأ يفتش بني أوراق 
الورد املجففة ويقول: »هل فيه عفريت مختبئ هنا؟«، ثم 
سأل الطالبة: »كيف حدثت هذه الظاهرة؟«، فقالت له مثل 
ما إنت مستعجل تعرف كيف؟ هذا اليود الصلب مستعجل 
الطالبة  وبني  بينه  دار  ما  فأعجبني  بخار«.  إلى  يتحول 

جانب من فعاليات مهرجان أيام العلوم يف غزة، 2016.



رؤى تربوية - العددان 11856-55

من حوار حول طبيعة املادة وكيفية حتولها من صورة إلى 
أخرى، فقد أصبحت على قناعة تامة بأن تعلم الناس من 
مع  التفاعل  أمكنهم  إذا  أفضل  بشكل  للعلوم  األعمار  كل 
التجارب والكتشاف النتائج بشكل صحيح، وكذلك يحتاج 
بواقع حياتهم  العلوم وربطه  العامة ملعرفة أهمية تدريس 
الظواهر  لبعض  التوقعات  وبناء  منه،  االستفادة  وإمكانية 
التي يتخبط بها يومياً، ليواجه مشكالتها وآثارها السلبية، 
وكيف يستفيد من جوانبها اإليجابية، ومع تكرار مثل تلك 
التجارب سيترتب عليها إتقان صناعة األسئلة اجلوهرية 
حول الظواهر املختلفة، وبالتالي يطورون قدراتهم العقلية 

على التحليل والتفكير املنطقي بأسلوب املنهج العلمي.

أما بالنسبة لنا نحن املعلمني، يجب معرفة سبب تدريسنا 
مكتظة  عقوالً  نريد  ال  واضحة،  أهدافنا  ولتكن  للعلوم، 
نريد  وال  )الكم(،  العلمية  والقوانني  واملفاهيم  باحلقائق 
لطالبنا تبني عمليات التخمني والتوقع بال أساس علمي، 
استراتيجيات  بناء  آلية  حول  الطالب  مفهوم  ليتسع  بل 

تفكير منظمة توصل الطالب ملا هو األهم من بني املهم.

إن أكثر ما أثار فضولي وإعجابي، قدرة بعض الطالبات 
بقوة.  رأيهن  وإبداء  التجارب  أداة  تقييم  على  املشاركات 
للتأكد من فشل  الطالبات  تقييم من قبل  جرت عمليات 

التجربة أو جناحها.

النشاط  بإجناح  حقيقي  اهتمام  الطالب  عند  تولد  لقد 
والدقة أثناء تنفيذه، بل جلأ البعض لتسجيل مالحظات 
الطالبة  قامت  لقد  اجلوال.  أجهزة  على  األمور  أولياء 
حنني إسليم بتسجيل احلوارات التي دارت بني الطالبات 
املشاركات واملشاركني من كل الفئات، وتدون بعينيها ردات 
وعندما  التعبيرات،  تلك  يف  زميالتها  وتناقش  فعلهم، 
سألتها عن سبب ذلك، أخبرتني أنها أرادت تكوين صورة 
وتقارن  األنشطة،  يف  والسلبيات  اإليجابيات  عن  شاملة 

عملها مع عمل زميالتها.

املعلمة سعاد اجلوجو - بنات غزة اإلعدادية
بدا املكان يف البداية كلوحة فارغة، ثم ما لبث أن امتأل 
باأللوان واحلركة لتخرج لنا لوحة معبرة مبدعة خالقة، 
والتفاعل  واملعرفة  املتعة  عناصر  كل  فيها  تشابكت 

والتواصل.

من  األلوان  من  بباقة  اللوحة  مألت  وجزيئات  عناصر 
الكهربي،  والتحليل  املغناطيسية،  كالطينة  علمية  جتارب 
األلوان  انصهار  أنشطة  يف  والعلوم  الفنون  اندماج  إلى 
كمروحة  مبدعة  ناذج  إلى  الرائعة،  الفنية  واألشكال 
الفقاعات واملكنسة الكهربية وصوالً إلى الغموض واإلثارة 
العملية  والنقارش  املاء،  حتت  ونار  السري،  احلبر  مع 
كزجاج السكر، والهج فش، وصناعة البوظة يف 10 دقائق، 
والكتابة على املالبس، والتوقيع بالكلوروفيل، ونهايًة بذروة 
سنام املهرجان وجتارب التصنيع التي حتول فيها كل طالب 
إلى صاحب مصنع للمنظفات، فمن الشامبو والبلسم، إلى 
سائل اجللي، ومنظف األرضيات إلى الصابون النابلسي.

من  كثيراً  أن  التصنيع  جتارب  بعض  عرضنا  أثناء  أذكر 
الزوار أخذ بتدوين املالحظات، وآخرين يصورون الطريقة، 
وآخرين يناقشون ويحاورون ويأخذون عينات ... قد يكون 
التجربة  ملتعة  أو  املعرفة  أو حلب  اقتصادي،  بدافع  ذلك 
يستفيد  شيئاً  يصنع  أن  لفكرة  أو  ذاتها،  بحد  واملشاركة 
من  غيرها  أو  التطبيق،  صعب  يعتبره  كان  شيء  منه، 

األسباب التي جتعلنا ندرك أهمية هذه النشاطات.

أثناء عرضنا ألنشطة التصنيع قالت إحدى الزائرات: »كم 
هي سهلة هذه الوصفات وغير مكلفة وحتل مشكلة، ويا 
حبذا لو عرضت بشكل موسع، فالناس يف قطاع غزة أحوج 
ما تكون ملثل هذا يف ظل الظروف الصعبة، وإغالق املعابر، 
الفقر والبطالة واحلصار«. سرحت فيما قالته،  وانتشار 
وقلت يف نفسي فعاًل ما قالته هو لب علم املواد، وتوظيف 
املواد وتطويعها، وفكرت إن دل ذلك على شيء فإنه يدل 
على أهمية مثل هذه النشاطات للمجتمع، وقدرتها على 

خدمتهم من خالل ربطها بحياتهم وحاجاتهم.

وكم تسهم هذه املهرجانات والنشاطات يف تطوير تفكير 
املشكالت،  وحل  البحث،  على  قدراتهم  وتنمية  الناس، 

كنقص املواد وكيفية إيجاد بدائل لها.

يف زاوية أخرى، رأيت زحاماً من أطفال وكبار، تلمح يف 
عيونهم التشويق والفرح واللهفة واالندهاش. نشاط احلبر 
السري، هذه الكتابة التي تظهر فجأة من العدم، تسابق 
السري،  باحلبر  والرسم  للكتابة  الكبار  وحتى  الصغار 

وتساءلوا عن كيفية إظهار كتاباتهم.

ل؟
فع

بال
 ..

ل 
فع

 ال
ّية

فال
حت

ي ا
ه

ل 
ه

 ..
م 

لو
لع

م ا
أيا

ة: 
ؤي

لّر
ي ا

 ف
ية

رؤ



119 رؤى تربوية - العددان 56-55

أحد الزوار -وكان مشرفاً للعلوم- نفذ النشاط، وكشف لنا 
كيف أغبط ودهش من فكرة النشاط وطريقة عرضه املثيرة 
محاورته  على  الطالبة  بقدرة  سعيداً  كان  وكيف  املشوقة، 
النشاط، وهذا  العلمي وراء  وحتديه يف الكشف عن السر 
يدعونا إلى التأمل عن سر وفن التعليم الناجح، فنحن عندما 
مشوقة،  بطريقة  مخرج  محير  مثير  ملوقف  املتعلم  نعّرض 
فإننا نثير تساؤله وتفكيره ونحفز عقله على استخدام ما 
يعرف من معلومات من أجل الوصول للحل أو للتعلم اجلديد 
الذي يستخدمه يف حياته، فهنا نكون قد وصلنا إلى أحد 
أهم األهداف من التعليم، وهو أن نعلم اآلخر كيف يتعلم، 

ويواجه الواقع الذي يعيشه بكل مشكالته وعقباته.

أسعدتني فكرة أن يتعلم الكبير من الصغير، وأغبطني ما 
رايته من تواصل خالق فعال بني املشاركني واملنخرطني 

يف األنشطة.

الطالبة روان، كانت تقود نشاط مزيل العرق، وإذ بها تأتي 
-يغبطها  سلس  بتدرج  حتاور  فبذات  النشاط،  وراء  با 
الصغار  بخاطبة  قامت  املدرسني-  من  الكثير  عليه 
والكبار، كل على قدره، أفادت واستفادت، علمت وتعلمت، 
وشاركوا  وتقبلوها،  ومالحظاتهم  اآلخرين  آراء  تقبلت 
النشاط عملياً، ووضعوا ملساتهم  بكل سالسة يف تطبيق 
وانطباعاتهم. استوقفني يف ذلك لقاء األجيال وتواصلهم، 
ويف اعتقادي هكذا يجب أن يكون التعلم؛ عملية متبادلة، 
تلقي  واحدة  جهة  من  وليست  ومتعلم،  معلم  بني  تفاعل 
دون أي تفاعل، فاملتعلمون ال يتعلمون من خالل اإلنصات 
وكتابة املذكرات، وإنا من خالل التحدث وربط اخلبرات 
السابقة وتطبيقها يف حياتهم. وكما أن تناول الطعام دون 
حاجة يؤذي الصحة، فالتعلم دون رغبة أو شغف يفسد 
الذاكرة، ويف النهاية لن نتعلم شيئاً، فـ«التعليم ليس ملء 
علينا  إذن،  ييتس(.  بتلر  )ويليام  إيقاد شعلة«  ولكنه  دلو، 
كمعلمني دائماً إيجاد بصيص النور، ال ملء وحشو العقول 

بعلومات فارغة من مضمونها وتطبيقها احلقيقي.

والتعلم  األجيال  ين  التواصل  صور  من  صورة  رأيت 
وهي  فيها  أفكر  وجعلت  كثيراً،  استوقفتني  اإليجابي، 
املشاركني  انتقال  ينظمون  كانوا  الذين  -من  متطوعاً  أن 
يف  طالبة  أجهدت  كم  الحظ  الفعاليات-  بني  والزائرين 
أن  إليها  فطلب  الشمس،  أشعة  حتت  النشاطات  نهاية 

ترتاح، تقمص طريقتها يف عرض النشاط، وقام به مثلها 
كم  رأى  أن  لوال  ليحدث  يكن  لم  رأيي  يف  وهذا  متاماً، 
ومشوقة،  وسلسة  فعالة  النشاط  عرض  يف  طريقتها  أن 

وتقبلها اآلخرون بطريقة جميلة ورائعة.

املعّلم جهاد أبو حليمة - مدرسة ذكور الرمال اإلعدادية
فكرة أيام العلوم جذبتني بشكل جعلني أمتيز يف أدائي ملادة 
لدي  وبني طالبي أصبحت  داخل مدرستي  العلوم، حتى 
كنت  بشكل عملي.  العلوم  تعليم  أتوقعها يف  لم  تصورات 
أتصور أنها جتربة، لكن يف الوقت الذي بدأ الطالب معي 
بالتجريب والتحدي ملعيقات التجربة واألدوات، واجلميع 
منهم يبحث عن جتارب بدأ التحدي، وهناك العديد منهم 
من أتي لي بتجارب ومواد من البيئة استخدمها يف تنفيذ 
جتربته، وبدأ يجرب أمامي. وقفت أتأمل يف أداء الطالب 
كيف له القدرة على مسك شغله النار بيده دون أن يحترق، 
وكيف له أن يتعامل مع كل األدوات بسهولة، ومع كل املواد 
وكأنها أطعمه يطهيها، بدأت أكتب ما قام به طالبي من 
أنشطه داخل املدرسة وخارجها، لدرجة أن أوقات فراغي 

بدأت ال يكفي لهؤالء الطالب.

واآلخر  أنا عملت هكذا،  أستاذ  يا  انظر  لي  يقول  أحدهم 
يقول لي غداً سوف أبتكر وأصمم طائرة، وثالث يقول لي أنا 
سعيد جداً، وكان يتأخر عن دوامه يف املدرسة ونسي البيت.

إنني أجهز اآلن أليام العلوم 2017 بصورة بدأت لي أوضح، 
وأفكار أكثر نضجاً، وأجرب مع طالبي كل يوم حتى أنني 
أصبحت أستفيد من كل شيء يف البيت يف الشارع، يرمى 

على األرض، بطريقه جعلتنا نحب احلياة.

أصبح منهج العلوم مادة، والسؤال اآلن كيف لي أن أجسد 
أنني  والصراحة  الطالب.  بحياة  وأربطها  العلوم  معاني 
سعيد جداً بتلك األيام التي أقضيها وقضيتها مع طالبي 
وطالبي  أنا  أصبحنا  وكيف  العلوم،  أليام  التجهيز  فترة 
يوم  نعتبره  وطالبي  أنا  يوم  كل  العلوم.  مادة  تعلم  نحب 

علوم، ونبدأ نتعلم ما الذي ميكن جتريبه وعمله.

املعّلمة رحاب أبو القمبز - مدرسة بنات الشاطئ اإلعدادية 
»ج«

يرتسمان  والتوتر  اخلوف  رأيت  املكان،  إلى  وصلنا  حني 
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النشاط،  مكان  عن  يبحثن  أخذن  طالباتي،  وجوه  على 
وبجرد وضع األدوات، بدأت تتوافد اجلماهير، فانخرطت 
شاهدتهن  والقلق،  اخلوف  مالمح  واختفت  الطالبات، 
يف  الرائع  بأسلوبهّن  حولهّن  من  يجذبن  أمامي،  معلمات 
التفاعل مع النشاط، فمثاًل كانت زينب القرم ودانا الكاشف 
تقومان بنشاط الطينة املغناطيسية، وكانتا يف قمة الروعة 
يجعالنهم  األشخاص،  من  حولهما  من  مع  التفاعل  يف 
ملاذا  الصغار  ويستغرب  الطينة،  صنع  بأيديهم  يجربون 

بعضهم  زينب: هل هذا سحر؟  تركز  للمغناطيس.  جتذب 
من  مساعدة  يتلقون  اآلخر  والبعض  اإلجابة،  يستطيع 
الطالبات بأن معظم املشاهدين  معلماتهم. ولكن تفاجأت 
ال يعلمون شيئاً، ويستغربون من مفهوم السائل الالنيوتونى. 
نشاط الطالء الكهربى قامت به داليا شاهني ورانية صباح، 
ويف كل مرة يطلون بها املسمار يسألون عن السبب، فتتحاور 

معهم الطالبة داليا ليصلوا معاً إلى اإلجابة.
برنامج البحث والتطوير التربوي - غزة
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