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هيثكوت  دوروثي  مع   )Luke Abbott( أبوت  لوك  درس 
 Newcastle( يف جامعة نيو كاسل )Dorothy Heathcote(
University( يف العامني 1980 - 1981 عندما كان يكمل 
يتم  التي  األولى  املرة  كانت  وحينها  للماجستير،  دارسته 
 )Mantle of the Expert( »فيها تأسيس »عباءة اخلبير
طالب  أوائل  من  لوك  كان  اجلامعة.  يف  تعليمي  كنهج 
هيثكوت الذين بحثوا يف موضوع نهج عباءة اخلبير وبدأوا 

باستخدامه بشكل ممنهج يف الغرف الصفية.

 9 أبوت  لوك  أمضى  اجلامعة،  من  تخرجه  وعقب 

يف  اخلبير  عباءة  جتاه  مفهومه  تطوير  محاوالً  سنوات 
 Stantonbury College, Milton( ستانتوبيري،  كلية 
Keynes(، وهي مدرسة ثانوية مبتكرة جداً. ومن ثم بدأ 
ملعلمني  دعماً  ويقدم  تدريبات  يعطي  مستشاراً  بالعمل 
آخرين ومربني، من أجل تطوير مساهماتهم واستخدامهم 

لهذا النهج.

وعلى مدار ثالثني عاماً من التجربة العملية والتطبيقات 
أنحاء  كل  يف  املدارس  من  املئات  يف  لوك  علم  الصفية 
الواليات املتحدة ويف اخلارج. ويحتفى بأعماله دولياً، وكان 
له دور محوري يف تطوير وتوسيع إمكانيات وتطبيقات نهج 

عباءة اخلبير كبيداغوجيا مستقبلية مبتكرة.

سلسلة  بتنظيم   2000 العام  بدايات  يف  أبوت  لوك  قام 
عباءة  لنهج  للترويج  ودولي  على مستوى محلي  مؤمترات 
تعليمية. حلت يف  وآليات استخدامه كبيداغوجيا  اخلبير 
هذه املؤمترات هيثكوت متحدثة رئيسية إلى جانب معلمني 
يديرون ورشاً صفية. هدف أبوت من خالل هذه اللقاءات 
إلى إزالة الغموض الذي يلف هذا املصطلح وهذا النهج، 
وحتويله إلى شيء يتمكن من خالله املعلمون غير املختصني 
يف مجال الدراما من استخدامه عبر املنهاج )كما طمحت 
مدرسة  مثل  مدارس  وقامت  دائماً(.  هيثكوت  لذلك 
 Pound( ومدرسة ،)Suffolk( االبتدائية يف )Bealings(
 Recreation( ومدرسة   ،)Sussex( يف   )Lance Infants
Road Infants( يف )Norwich(، باستخدام عباءة اخلبير 
تفوق  درجات  على  وحصلوا  تعليمهم،  يف  رئيسي  كنهج 
.)SATS( وعلى نتائج ممتازة من ،)Ofsted( التوقعات من

لوك أبوت يتحدث عن مسرح الحجرة 
واألشكال الفنية للدراما والمسرح

الدراما في التعليم والمسرح



رؤى تربوية - العددان 5256-55

البريطانية  املناهج واملؤهالت  لهيئة  عمل لوك مستشاراً 
الوقت  لبعض  )Rose Review(، وعمل  )QCA( ملشروع 
يف جيانغسو، الصني مستشاراً ملشروع خاص يف املناهج.

انضم أبوت منذ سنوات لفريق املدرسة الصيفية: الدراما يف 
سياق تعلمي يف جرش - األردن- مع مؤسسة عبد احملسن 
القطان/برنامج البحث والتطوير التربوي، مستشاراً ومعلماً 
لطالب معلمني ضمن السنة الثالثة. له مقاالت عدة ترجمت 

العديد منها، ونشرت يف مجلة رؤى تربوية.

اخلان  مدرسة  مع طالب  أبوت  لوك  عمل   ،2011 العام  يف 
البدوي  املجتمع  تخدم  مدرسة  وهي  األساسية،  األحمر 
يف  بسيطة،  أولية  ومصادر  السيارات  إطارات  من  ومبنية 
سلطات  عن  الصادرة  البناء  منع  قرارات  ملواجهة  محاولة 
اللقاء إلى تعريف املعلمات يف  االحتالل اإلسرائيلي. هدف 
عباءة  الدراما-  عبر  التكاملي  التعلم  نظام  بتوجه  املدرسة 
اخلبير، وذلك من خالل تطبيق عملي مع األطفال، حيث نظم 
اللقاء مع برنامج البحث والتطوير التربوي كجزء من مساندة 
املدرسة يف كفاحها املستمر يف لعب دورها رغم الصعوبات.

متحيراً،  »كنت  األطفال:  لقاء  حول  أبوت«  »لوك  وقال 
تساءلت كيف أبدأ العباءة )نظام تعليمي(، وما الذي ميكن 
الصعب  وضعهم  يف  األطفال  يفيد  أن  مثلي  لبريطاني 
هذا؟! ولكن بعد تفكير، بنيت سياقاً يتعلق بصورة تخيلتها 
يف ذلك الصباح، تتمثل يف شخص غريب يقف على مسافة 
بعيدة يف الصحراء ويلوح بيديه نحونا، وكأنه يطلب منا 

شيئاً ما، ثم يختفي فجأة«.

وأضاف أبوت: »بنينا معاً قصة تخيلية حول ذلك الشخص، 
انخرط  معدودة  ثواٍن  وخالل  اختفى؟  وأين  يكون؟  ومن 
األطفال يف الرسم، فرسموا اجلبل، ورسموا ما يعتقدون 
أن الرجل قد اختفى فيه؛ سيارة، سفينة،... . واألغرب من 
ذلك كله: بركان! سألت، كيف نصل إلى اجلبل؟ فأجابني 

طفل »بالبالونات«، وكم كانت فكرة رائعة«.

الوطنية  للرابطة  الثاني  الرئيس  منصب  لوك  يشغل 
لتدريس الدراما- بريطانيا )NATD(، عقب وفاة دوروثي 

هيثكوت العام 2011.

لوك آبوت يف ورشة حول عباءة اخلبير مع أطفال مدرسة اخلان األحمر، برنامج البحث والتطوير التربوي، 2011.
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