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قاد املعلمون يف املنتديات، مؤخراً، أنشطة وفعاليات متنوعة كانوا قد بادروا إلى تنفيذها يف مدارسهم أو يف مجتمعاتهم 
احمللية؛ وتفاعل معها كٌل من الطلبة واألهالي ومعلمني آخرين من خالل تبادل األفكار والتجارب؛ كمحاولة منهم للخروج عن 

منطية دور املعلم يف املدرسة واملجتمع، وتطوير إمكاناتهم املعرفية وأساليب عملهم التربوي.

وفيما يلي إضاءة على أبرز تلك الفعاليات واألنشطة التي قد تكون ُملهمة ملعلمني آخرين؛ سواء أولئك الذين يقودون املنتديات، 
أو من يرغبون يف الشروع للمبادرة إلنشاء منتديات يف مناطقهم.

هبة احلتو

إضاءة على أنشطة منتديات المعلمني

جانب من ورشة التعلم عبر املشروع ضمن برنامج التكون املهني مع معلمني يف غزة

أخبار وتقاري�ر
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عروض ألفالم سينمائية ثقافية تربوية

عرض منتدى يعبد مجموعة من األفالم يف مكتبة طورة؛ 
وتعليمية؛  وسياسية  اجتماعية  بني  ما  مواضيعها  تنوعت 
للمخرج بالل اخلطيب  »بلياردو«  فيلم  األفالم؛  تلك  ومن 
الذي ُعرض يف نيسان 2017. يتحدث الفيلم عن التعاون 
هو  ما  إنتاج  صناعة  يف  البسيطة  اإلمكانات  واستثمار 
أعظم. وقد ُعرض، أيضاً، فيلم آخر بعنوان »عشر دقائق« 
يف متوز 2017؛ وهو يحاكي التناقضات التي يعيشها العالم 
يف  احلروب  وآثار  اخلاصة،  واملصالح  العيش  طريقة  يف 
عشر دقائق؛ إضافة إلى فيلم »حمورابي« الذي ُعرض يف 
أيلول 2017؛ ويسلّط الضوء على انتخاب املجلس التشريعي 
العام 2006، وما جنم عنه من خالفات، األمر الذي أُعقب 
بنقاش وحوار هادف، بحيث طرح الفيلم قضايا اجتماعية 
حضورهم  وكان  العرض،  بعد  الطالب  ناقشها  سياسية 
الفتاً يف جميع العروض، كما أّنهم أداروا النقاشات التي 
تتعلق بالقضايا التي ُطرحت يف تلك األفالم؛ وتواجد نادي 

قّراء مكتبة طورة يف معظم العروض.

الفيلم  الفوقا  عور  الطيرة/بيت  منتدى  عرض  بدوره، 

 Pumice( اخلفاف«  »حجر  العربية  إلى  املترجم  العلمّي 
من  20 طالباً  A Very Special Material –(؛ بحضور 
حيث   ،2017 نيسان  يف  وذلك  التاسع،  وحتى  اخلامس 
قامت املعلمة أحالم طليب منسقة املنتدى بنقاش الطلبة 
حول مجريات الفيلم وأحداثه. جدير بالذكر أّن الفيلم هو 
أحد األفالم التي اختيرت ملهرجان األفالم العلمّية الدولّي 

الذي يرافق مهرجان أّيام العلوم يف فلسطني.

قراءة في كتاب/قصة

ضمن نشاط قراءة يف كتاب/قصة؛ نّظم منتدى خان يونس 
ندوًة لنقاش كتاب أصدره برنامج البحث والتطوير التربوّي 
بالتعاون  وذلك  إبداع«،   =  5×5×5« بعنوان  »القّطان«،  يف 
مع مديرّية التربية والتعليم- شرق خان يونس، وبحضور 

مربّيات ملرحلة الطفولة املبكّرة ومعلّمني ومشرفني.

ناقش املشاركون خالل الندوة التي أدارها منسق املنتدى 
اإلبداعّية،  بأدواته  البحثّي  العمل  فلسفة  األغا،  حمدان 
األبحاث،  يف  احلالة  ودراسات  االستقصاء  إلى  إضافًة 
توظيف  وإمكانّية  والتأّمالت،  الفعالة  التعلّم  وقصص 

جانب من اجتماع منسقي منتديات املعلمني يف مقر مؤسسة عبد احملسن القطان، رام اهلل.
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سياقات تكنولوجية إبداعّية يف رياض األطفال.

الطفل  تعليم  أّن  أهّمها  باستنتاجات  املشاركون  وخرج 
أقرانه،  مع  والتعاون  باملشاركة،  يتّم  حني  أفضل  سيكون 
مجال  يُترك  أن  وأهمّية  احمللّي،  واملجتمع  األهل  ومع 
لالستكشاف لدى الطفل، وللتأمل بالتجربة لدى املربّيات.

ويف قاعة مجلس قروي طورة، نظم منتدى معلّمي يعبد، 
والبلبل«  »سعيد  اجليوسي  سمير  قصة  يف  عمل  ورشة 
لطلبة نادي القراء الصغار خالل شهر أيار 2017. وقال 
نسيم قبها منسق املنتدى أن مناقشة القصة للطلبة تأتي 
كمقاربة ومجاورة للحالة التي يعيشها األسير الفلسطيني، 
ومن أجل زيادة وعي اليافعني يف قضية األسرى وإضرابهم 
عن الطعام، األمر الذي يساهم يف جعل الطلبة أكثر قدرة 
على التكلم والتعبير بحرية أكبر، ملا يوجد يف القصة من 

إسقاطات على الواقع.

وحلحول  نابلس  منتديات  من  ومعلّمات  معلّمون  وشارك 
يف  البحث  برنامج  نظمها  ورش  يف  والقدس  وقلقيلية 
البرنامج  الدمى؛ حيث يحرص  الكتابة املسرحية وإحياء 
نقل  بهدف  املختلفة  املنتديات  من  معلمني  إشراك  على 
اخلبرة إلى معلمني آخرين يف مناطقهم، وإفادة عدد أكبر 
منهم؛ وبخاصة من لم يتمكنوا من حضور الورش بسبب 
املنتديات  املعلّمني من  تستمر مشاركة  كما  املسافة.  بُعد 
ينظمها  التي  للدراما،  الصيفّية  املدرسة  يف  املختلفة 

البرنامج سنوّياً يف األردن.

من  2017؛  متوز  يف  املنتديات  ملنّسقي  اجتماع  وُعقد 
مناطق حلحول ويعبد وجنني وإذنا، يف مقر مؤسسة عبد 
العمل  تطوير  لبحث  وذلك  اهلل،  رام  القطان يف  احملسن 
ذهني  عصف  االجتماع  وتخلل  معهم.  وآفاقه  املستقبلي 
حول عمل املنتديات وأنشطتها، وتبادل أفكار ومقترحات 
لتطوير اخلطط؛ إضافة إلى مناقشة عامة حول التحديات 
والفرص؛ كما مّتت مناقشة ُمقترحات عّدة للتشبيك مع 
املنتديات  دعم  يف  للمساهمة  احمللّي  املجتمع  مؤّسسات 

وإسنادها.

كما زارت مجموعة من معلمي منتدى نابلس مبنى مؤسسة 
خالل  وذلك  اهلل،  رام  يف  اجلديد  القطان  احملسن  عبد 

شهر أيار 2017؛ حيث تعتبر املؤسسة أن املعلمني شركاء 
اقتراحات حول عالقتهم  تقدمي  املعلمني  لكّل  وتتيح  لها؛ 
املستقبلية باملبنى، وإشغالهم لفضاءاته املتنوعة، ما يسهم 

يف تكّونهم املهنّي.

وزار املعلمون كذلك استديو العلوم التفاعلّي، أحد مشاريع 
»القطان«، حيث تعرفوا على عمل االستديو، وعلى طاقم 
مطّوري املعروضات، الذي أّكد لهم أن املعروضات العلمّية 

سيتّم عرضها يف املدارس املختلفة.

التعّلم عرب المشروع

املشروع/ عبر  التعلّم  يف  ورشة  يونس  خان  منتدى  نظم 
خاللها  قّدمت   ،2017 متوز  يف  املهنّي  التكّون  برنامج 
التعلّم  مفهوم  املدهون  عبير  البحث  برنامج  يف  املنسقة 

عبر املشروع ومواصفات التعليم التفاعلّي.

يف  االجتماعية  والعلوم  اللّغات  مسار  مدير  قّدم  بدوره، 
برنامج البحث مالك الرمياوي، عبر تقنية الفيديوكونفرنس، 
تطبيقات عملّية للمهام واألسئلة املرتبطة بهذا النوع من 
التعلّم، إضافًة إلى آليات االستقصاء من املصادر املختلفة 
بالكتب، وانتهاًء بالرحالت املدرسّية، على أن يقّدم  بدءاً 
يف  بهم  خاّصة  ملشاريع  أفكاراً  الورشة  يف  املشاركون 

اللّقاءات الالحقة.

للتعلم  استكمالّي  لقاء  ُعقد  أيلول؛  شهر  منتصف  ويف 
البرنامج  يف  واملنسق  الرمياوي،  بإشراف  املشروع  عبر 
أفكار  نوقشت فيه  املدهون؛  واملعلّمة عبير  كرمي حسني، 
متنوعة ملشروعات للعمل، كالعلوم االجتماعية واحلياتية، 

والفيزياء، والرياضّيات، واللغة اإلجنليزية.

إحياء أسبوع القراءة الوطني في يعبد

شارك منتدى يعبد يف أسبوع القراءة الوطني يف نيسان 
2017، حيث خرجت مسيرة ثقافية إلى )شجرة العروس( 
الشجرة األثرية يف يعبد التي حتمل معنى تاريخّياً وثقافّياً 
الطلبة جماًل وتعابير حول أهمية  القرية؛ حيث كتب  يف 
الشجرة، ودور األهالي يف احلفاظ على الطابع الثقايف، 
والعمل على تشجيع ثقافة القراءة واملطالعة من أجل خلق 
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جيل قادر على مواجهة املستقبل بوعي وانتماء.

قالت املعلّمة أحالم طليب منسقة منتدى بيت عور الفوقا 
حول جتربة عملها يف املنتدى: »بدأت فكرة إنشاء املنتدى 
كون  فيها،  نعيش  التي  املنطقة  يف  للجمود  كاسر  كشيء 
ال  فيها  والطلبة  األفكار،  هذه  ملثل  تفتقر  املنطقة  هذه 
التي  واملنطقة  املدرسة  نطاق  خارج  نشاط  أي  ميارسون 

يعيشون فيها«.

أفالم  عرض  على  تتركز  األنشطة  »كانت  وأضافت: 
ومناقشتها  نعيشها  التي  احلياة  واقع  من  قضايا  حتاكي 
مع احلضور من معلمني وطلبة وأولياء أمور، والتحضير 
لورش عمل مثل العلوم والفنون وإعادة التدوير والدورات 
وغيرها،  والرياضيات  العلوم  مادتي  للطلبة يف  التعليمية 
والتحضير ملهرجانات أيام العلوم من خالل إشراك الطلبة 
األطفال  ورياض  املدراس  إقامتها يف  على  والعمل  فيها، 
حتى يتم فيها إشراك أكبر شريحة من املجتمع الذي نعيش 
فيه، وبناء شراكة مع مركز املعلمني يف نعلني، باملشاركة 
يف عروض األفالم، وورش العمل عن املعروضات العلمية 

والتعلم عبر املشروع«.

كما أشارت طليب إلى حتدياٍت عديدة يف العمل؛ أبرزها 

ضيق الوقت، ملا على املعلّمني من التزامات جتاه مهنتهم؛ 
أعضاء  نفوس  يف  اإليجابي  األثر  تركت  األنشطة  لكن 
كل  نهاية  عند  األمور؛  وأولياء  والطلبة  واملعلمني  املنتدى 
ورشة أو لقاء يتساءل الطلبة عن موعد قريب للمشاركة 
يف األنشطة األخرى، كما فتحت الشراكات بني املنتديات 
واملعلّمني آفاقاً جديدة وعززت مهارات االتصال والتواصل.

من جانبه، أضاف حمدان اآلغا منسق منتدى خان يونس 
أّن املعلّمني يعتبرون األنشطة التي يقدمها املنتدى نوعّية 
املعريّف،  وبنائهم  املهنّي  تكّونهم  يف  إيجابي  انعكاٌس  ولها 
يوم؛  بعد  يوماً  أكبر  للمنتدى  املنتسبني  حتى أصبح عدد 
كما أّن الدور التكاملّي يف التنسيق لألنشطة يف رام اهلل 

وغزة ؛ يُعد سبباً رئيسّياً يف جناحها.

على  التجربة  تلك  تعميم  إلى  البحث  برنامج  ويطمُح 
عدد أكبر من املعلمني، انطالقاً من إمياننا بأّنهم شركاء 
حقيقون نحو خلق حوار مجتمعي نوعي ومؤثر. ليس من 
املهم أن نقدم عدداً كبيراً من النشاطات يف املجتمع، لكن 
املهم أن نقدم نوعية مختلفة من النشاطات، وأن نساندها 

وندعمها ونتحاور معها لتحقق أهدافها.

برنامج البحث والتطوير التربوّي

مشاركة طالب من يعبد/جنني يف أسبوع القراءة ضمن فعاليات ينظمها منتدى املعلمني يف يعبد.
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