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وسيم الكردي

المعلمون؛ كيف يرون أنفسهم؟

مفت�تح العدد

حتّدي  على  أرّكز  نوتردام-  أحدب  دراما  -يف  »كنت 
الشّك  أزرع  بافتراضاٍت عكسها، وكنت  الطلبة  افتراضات 

يف تفسيراتنا، وأناقش معهم طرق التأّكد من توّقعاتنا«.

خارج  التعلّم  حتقيق  يف  تساعد  أّنها  هي  الدراما  »مّيزة 
إشراك  عبرها  بإمكاننا  التقليدّية،  التعليمّية  املنظومة 
يف  يحتاجونها  التي  املعرفة  وتوفير  واألهالي،  األطفال 
الوقت الذي يختارونه. ال يلجأ الناس إلى التعليم النظامّي 
وظائف  على  ليحصلوا  بل  وحكمة،  سعادًة  أكثر  ليكونوا 
ما  بقدِر  التعليم  بجودة  يهتّمون  ال  لذا  مستقّر،  ودخل 

يهتّمون بقدرة الشهادة على تشغيلهم يف سوق العمل«.
مهّند احلاج

تستعيد  للمعلمني(  ورشة  )يف  مكثفة  ساعات  »خالل 
يف ذاكرتك تاريخ البشر، وتنتفض من املسّلمات، وتثير 

األسئلة، وحتتار يف تكوينك، وطبع البشر، هل فعاًل طبع 
البشر بريء؟ وكيف ومتى تتحول البراءة إلى صراعات 
أجل  من  كانا  طروادة  وحصار  حرب  حقاً  هل  وشر؟ 
باإليجاب،  اإلجابة  كانت  وإذا  اليونان؟  استعادة شرف 
فأين شرف اليونان الْيَْوَم؟ إعصار من األسئلة والتأمل 

ومعايشة األدوار، والتفّكر والتيه«.
هيام دياب

»كنت أنظر إلى التعليم على أّنه فرض أو وظيفة متنحني 
باحلب،  فيها  أشعر  متعة  أصبح  لكّنه  الشهرّي،  الراتب 
انخراطنا  للتغيير.  وتدفعني  فيها،  الناس  كّل  وأشارك 
كمتعلّمني أو طلبة، أتاح لنا أن نشعر بالطالب كإنسان له 
اهتماماته وأفكاره واحتياجاته؛ ليس فقط وعاء نصّب فيه 

املعلومات. أصبحت أقرب إلى طلبتي«.
إيناس عبد الفّتاح

نه معلمون عبر جتربة التعلم والتعليم؛ جتربة االنخراط يف برامج  ارتأيُت أن تخصص افتتاحية هذا العدد القتباسات مما دوَّ
متنوعة يف التكون املهني؛ الدراما يف التعليم، الطفولة املبكرة، إحياء الدمى، تعليم العلوم، الثقافة السينمائية ... إلخ، وكيف 
معرفتهم  على  انعكست  وكيف   ... تراكمت،  وخبرات  سابقة  ملمارسات  ومنظورهم  ومراجعاتهم  اجلديدة  أسئلتهم  تشكلت 
وأعمالهم. كل ذلك يف ضوء التأمل يف جتربتهم احلية عبر مساقات التكون املهني من ناحية، أو عبر تطبيقاتهم مع أطفالهم 
وتالمذتهم. هؤالء املعلمون انخرطوا يف هذه البرامج وتصدوا لتطبيقات يف مدارسهم مبحض إرادتهم وبرغبتهم الشخصية 

املباشرة، دافعهم األساسي تطورهم املهني، وشغفهم بعملهم، ورغبتهم يف أن يصنعوا فرقاً يف محيطهم.

إن جوهر عملنا يقوم على العمل مع املعلمني، فاملعلم اجليد يستطيع أن يكون جيداً يف التدريس؛ سواء أكان لديه منهاج جيد 
أم رديء، أكانت لديه بيئة مناسبة أم سيئة، أكانت لديه مصادر جيدة أم مصادر محدودة.

و. ك.
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املشاركون يف املدرسة الصيفية: الدراما يف سياق تعلمي - الدورة احلادية عشرة، جرش 2017.

تفرحون  »أنتم  عبارة:  املعلّمني  زمالئي  يُرّدد  ما  »كثيراً 
التعليق  هذا  أجد  ممتعة«،  طريقة  بالدراما،  األطفال 
الطلبة.  إمتاع  ليس  دورنا  أّن  باستمرار  فأوضح  مربكاً، 
بالطبع أنا مهتّم يف أن يخرج األطفال من حالة اجلمود 
ذلك يحدث عن  ولكّن  للمعلومات،  السلبّي  التلّقي  ومن 
صنع  يف  ومشاركتهم  التعّلم  عملّية  يف  إخراطهم  طريق 

املعنى، وليس عن طريق إمتاعهم«.

شخصي  يف  والدراما  املسرح  أهمّية  إلى  ذلك  »يقودني 
النظر  أعيد  بأن  علّي،  ذلك  وانعكاسات  كغّسان،  أنا، 
أثر  استكشاف  يف  وأرغب  واملجتمع،  والقيم  العالم  يف 
أدوات  عن  تعلّمُت  أيضاً«.  طلبتي  على  االنعكاسات  هذه 
الدراما، وما زلُت أتعلّم، وهذا مهّم، ولكن األهّم لدّي اآلن 
ووضع  نفسي  وضع  أوّد  التي  التساؤالت  عن  البحث  هو 

طلبتي أمامها«.
غّسان نّداف

»أصبحت أفهم اآلخر وأحاول تقّبله قبل التسّرع يف إطالق 
األحكام؛ الدراما تخّصنا كبشر وتخّص قيمنا«.

الطلبة،  القوّي يف معرفة  تعلّمته هو اإلحساس  »أبرز ما 
-كمعلّمني-  نعرَف  أن  يجُب  »ملاذا  سؤال  من  انطالقاً 
أطفالنا جّيداً؟«، وتتلّخص اإلجابة يف أّننا نبدأ منهم ونعود 

إليهم؛ فحني نريد أن نخّطط للحّصة الصّفّية يجدر بنا أن 
نسأل »ماذا يحبُّ أطفالنا؟ ومباذا يهتّمون؟ وماذا يعرفون 
مسبقاً؟«، فننطلق من موضوعة التعلّم ومن موقعهم منها 
املعرفة  نحو  رحلٍة  »معًا« يف  لنذهب  اجّتاهها،  وشعورهم 

كشركاء مع األطفال«.
دنيا بياطرة

»هناك زوايا أضيئت يف رأسي وأثارت لدي فضول البحث 
فيها، مثل مجال املوسيقى والفن؛ فتشكلت لدي رغبة يف 
تطوير نفسي وتعلّم املزيد عن هذا املجال، ومحاولة قراءة 
اللّوحات الفنية وحتليلها، والقراءة أكثر عن املدارس الفنّية 

املختلفة وتوّجهاتها«.
مي الرفاعي

»ينبغي على املمارس ألّي جتربة، أن ميلك أسلوبًا وبصمًة 
للمتدّربني،  بالنسبة  مهّماً  يراه  ما  يقّدم  كي  به  خاّصة 

منطلقاً من تساؤالتهم واحتياجاتهم«.
مشير القاضي

مفّكرين  طلبة  خلق  هو  التعليمّية  العملّية  »ُصلب 
تأتي  وهنا  اخلاّصة،  قناعاتهم  عن  يبحثون  متسائلني 

الدراما«.
رزق عرموش
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»كنت أمنع طالباتي من ارتكاب األخطاء، الدراما علّمتني 
أّننا حني نُخطئ، يتاح لنا مجاٌل أوسع لالستكشاف«.

عائشة سالمة

حياتي،  يف  نوعّية  نقلة  أحدث  قد  »الدراما«  تعلّم  إّن 
فالدراما هي عالم مختلف متامًا يعمل على نقد عاملنا 

وعلى إعادة التفكير فيه«.
عّز اجلعبري

التي يحققها  واملتعة  اإلفادة  »رأيت خالل سنوات عملي 
التعليم،  يحدثه يف  الذي  والفرق  الدمى لطلبتي،  إحياء 
فأنا أدّرب طلبتي، وننتج من خالل التدريب أفالماً حول 

مواضيع علمّية عّدة تهّمهم«.
ناصر شوبكي

»أشعر أّننا نقبل من أطفالنا أّي شيء يعطوننا إّياه، تعّلمت 
إلى  بهم  لنرتقَي  أكثر،  أطفالنا  نعرف  أن  يجب  أّننا  هنا 

تعلّم أعمق وأبعد«.
دميا صايغ

»إّن التحّول الذي خضته ... أن أرى األطفال اآلن بشكٍل 
أطفال  فهناك  جديد،  من  عليهم  تعّرفت  وكأّنا  أعمق، 
اعتادوا اتخاذ مواقف عدائية من زمالئهم، تغّير سلوكهم 
متاماً، وأطفال تخطوا -خالل املشروع- خوفهم من ترِك 

أمهاتهم لهم يف الروضة كّل صباح«.
براءة أبو حّماد

من  بالعديد  رؤوسنا  ضجت  للمشروع،  األول  اليوم  »منذ 
بشكل  الظواهر  إخراج  بهدف  والبحث،  واألفكار  األسئلة 
فنّي غير اعتيادّي جاذٍب للجمهور، وزعزعة مناطق أمانهم 
وسحبهم حلواّف الشّك. أعمل على فكرٍة بدأت مالمحها 
بالنضوج، أريد من خاللها تصّور الزمن الذي توّقفت عنده 
منهجّية  معتمدًة  نحّب،  التي  للمدينة  البصرّية  ذاكرتي 
البحث والسرد من وجهات نظٍر مختلفة وترجمته بصرّياً«.
منار زيد

»إّن سبب انخراطي يف املشروع هو حّبي للفّن منذ الصغر، 
يتمّيز  الذي  اجلانب،  هذا  لتطوير  فرصة  توّفر  وعدم 
إلى  العمل وصوالً  مراحل  والتوثيق خالل  البحث  بجزئّيتْي 

العمل النهائّي. هذه مساحة أحّبها، ويسعدني العطاء فيها، 
فهي متّدني بطاقة إيجابّية«.

عصمت زيد

»املشروع الذي جعلني أرى عالم التربية والتعليم كقطعة 
نهاية  معلنة  طويل  ظالم  بعد  عينّي  يف  تشع  التي  النور 
النفق - كل ذلك هو ما شكل املشروع الذي أعاد صياغة 
نظرياتي يف التعليم؛ مشروع »بلدات وحكايات«، خضته 
مع مجموعة من طلبتي، كان املشروع مميزاً، كتبنا قصة 
قريتنا وحكاياتها، رسمنا واستمعنا وسجلّنا، كنت والطلبة 
نعمل معاً، كلنا أعضاء معاً يف مشروع، أنا وإياهم كنا طلبة 

ومعلمني وباحثني ومصورين وفنانني ورّسامني.
حامد حج محمد 

»ومن األساليب التي جعلتني أقوى وأستطيع أن أستغني 
الدراما  أسلوب  هو  التعليم،  يف  التلقني  أسلوب  عن 
الذي درسته، واستطعت إتقانه، وكان له الدور األكبر يف 

التنويع«.
هدى ملحم

أنني  أشعر  ولكنني  األطفال،  مع  لي  جتربة  أول  »إنها 
تغيرت وغيرت يف األطفال ... لم أعد أنا كما أنا اآلن ... 
أنظر إلى األطفال بشكل مغاير، عندما اختاروا ألنفسهم 
األدوار يف الشركة، وتسميتهم لها كان شيئاً رائعاً واعتبره 

البداية، وانتظر املزيد واملزيد«.
دالل سمارة

»أستطيع اآلن أن أقّيم نفسي؛ أين وصلت؟ وأين أقف؟ وأن 
أتأمل يف العمل«.

عائشة أبو عرقوب

»كنت أفكر يف القيام بعمل مشاريع مع األطفال، وما طرح 
وتعلمًا، حيث  أكثر عمقًا  ولكن  توقعاتي،  من ضمن  كان 
ازدادت  كما  واالستكشاف،  بالبحث  نفسه  الطفل  يقوم 
القراءة  املعلم يف  دور  وأهمية  والعلمية،  العملية  معرفتي 

والبحث«.
والء طه

»استفدت الكثير؛ كيفية استخدام اللغة بطريقة صحيحة، 
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واالبتعاد عن دور السلطة«.
فاطمة شبلي

وحدة،  يجلس  من  هو  التوحد  طفل  أن  أعتقد  »كنت 
فاتضح أن له معنى آخر«.

التعليم يعتمد بشكل كبير على  »يف السابق، كان أسلوب 
أصبحت  اآلن  الطالب،  واملستقبل  املعلم،  وهو  املرسل 
أعتقد أن العملية التعليمية هي عملية تشاركية بني املعلم 
والطالب، فال يوجد مرسل وال مستقبل يف العملية، وإمنا 

يعمالن معًا على تطوير العملية التربوية.
غسان أبو لبدة

»بعد مشاركتي يف املدرسة الصيفية، وجدت أن الدراما 
هي أنسب الطرق للتخلص من هذا الروتني؛ كون األطفال 
إلى  قبل حضورهم  األدوار  لعب  ميتلكون  العمر  هذا  يف 
أن خلق  يعني  الدراما، وهذا  ما حتتاجه  املدرسة، وهذا 
وضع  خللق  الرموز؛  واستخدام  التخيلية،  السياقات 
حكايات  وسرد  ألنفسهم،  دور  إليجاد  يعنيهم،  حدث  أو 
بسلوك  العالم  خلق  إعادة  من  ميكنهم  لديهم؛  موجودة 

يرونه فيه دون تعريضهم ملخاطر الواقع.

حتليل  أثناء  االستدالل،  أهداف  على  كثيراً  أقف  »كنت 
احملتوى  حتليل  عملية  وأراجع  الدراسي،  املقرر  محتوى 
ألسئلة  طالبنا  يتعرض  حقيقة  هل  نفسي:  بسؤال 
استداللية تثير التفكير؟ ألتوصل إلى إجابة بأنه ال يتوفر 
يف  تنصب  أهدافنا  وجميع  النوع،  هذا  من  أسئلة  لدينا 
إناء األهداف املعرفية والتذكر والتطبيق، ولكن يف ورشة 
بكلماته  االستداللية  األهداف  حقيقة  ملست  األحافير 

وأسلوبه وطريقة تعامله مع اإلجابة«.
سهاد السيد

»انكشايف على موضوع توظيف الدراما يف التعليم أضاء لي 
الطريق، وجعلني أشعر أنني وجدت احللقة املفقودة التي 
كنت أبحث عنها طوال الوقت، والتي حتتاج منا، كمعلمني، 
متكنت من  الدراما،  والوقت والطاقة، وعبر  بذل اجلهد 
مبا  وتطويره،  فيه  والبحث  املنهاج،  وراء  ما  استكشاف 

يتناسب مع قدرات األطفال«.
فاطمة البكري

آفاقاً  املعلم  لدى  تفتح  املهني(  التكون  )جتربة  »إن 
السؤال  منظور  من  مختلف،  منظور  من  األشياء  لرؤية 
الدراما داخل غرفة الصف،  أثناء تطبيق  واالستكشاف. 
أنت كمعلم تعّلم طالبك وتتعلم منهم، عبر طرح األسئلة 

التي تستكشف العالم«.
نتالي حمارنة

فلسفة،  أستاذ  كوني  املدرسة،  من  جزءاً  نفسي  »وجدت 
وجدت نفسًا فلسفيًا يف الدراما، فالطريق املتَّبعة يف تعليم 
الدراما تقوم على توظيف استراتيجيات متطورة جداً يف 
غرفة  داخل  تعليمهم  وتطوير  وتطويرهم  املعلمني  تكوين 

الصف«.
عزيز غنيم

الطلبة  انخراط  املدرسة  يف  تدريسي  طيلة  أشاهد  »لم 
يعمل  فالطالب  الورشة،  هذه  وخالل  الشكل،  هذا  يف 
يتحدث  فيها  التي  املدرسة  ومعلمه يساعده، على عكس 
املعلم والطالب يسمع، تفاجأت بكل صراحة من مستوى 
الطلبة  وأغلب  اخلشب،  عمل  يف  مبدعون  إنهم  طالبي، 
املشاركني يف اللقاء، طلبوا مني عمل ورشة داخل املدرسة، 
أصبح  فالطالب  العمل،  أهمية  على  دليل  التحول  وهذا 
يفكر يف مدرسته قبل أن يفكر بنفسه؛ أي يريد أن يعمل 

ألجل املدرسة وليس ألجله«.
مأمون إرياحي

»الطالبات رفضن العودة للمدرسة رغم أنهن شعرن بالتعب 
طريق  ويف  كاملة،  القرية  تنظيف  منا  وطلنب  واإلرهاق، 
العودة للمدرسة، ُكنَّ يقلن لألهالي: »ما بدنا نفايات على 
الشوارع! اآلن شوارعنا نظيفة، ويجب أن نحافظ عليها«.
رمي خواجا

الروضة  لهم يف  األولى  أيامهم  األطفال يف  مع  »جتربتي 
جعلتني أتفهم أكثر حياة األطفال، ومبا أنني مربية أطفال 
عامله  الطفل عن  بها  ينفصل  التي  وأنني احملطة  صغار، 
الصغير البيتي ليخرج إلى عالم احلياة وحتمل املسؤولية 
وهنا  تقلقه،  التي  املخاوف  ينتابه،  الذي  الشعور  خارجاً، 
بدأت أتفهم طبيعة الردود التي يستخدمها الطفل ليعبر 
عن مشاعره. ففي اليوم األول يف السنة الدراسية، لم يكن 
الرأس،  أوجاع  خلفض  دواء  حبة  تناول  سوى  مبقدوري 
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والصراخ  والبكاء  الصراخ  لسماعي  فهو  نتج  إن  وهذا 
والبكاء. األن أنا أتفهم هؤالء األطفال جيدًا.

والء بكري

مستنداً  للعالم  رؤيتك  بناء  على  تعمل  غنية  »إنها جتربة 
إلى عوالم كثيرة وحكايات كثيرة، وما يشعرك حقاً بالتقدم 
تقوم  وما  صفك،  غرفة  داخل  تعكسه  ما  هو  والتطور 
بتطبيقه مع طالبك. من هنا تبدأ باستكشاف ما تعلمته 
الصف؟  غرفة  داخل  معك  ذلك  يحدث  كيف  ومراقبته: 

وما مدى تقبله وجناحه؟!
عايدة سالم

»لم يكن عملي مع األطفال جديداً؛ ولكّن الرؤية اختلفت، 
وطبيعة التعاطي معهم ومع قدراتهم اّتخذت شكاًل آخَر 
صرُت أتنّبُه إلى أبسط  منحني الرضا عن أدائي معهم. 
املتعة يف عملي معهم هي عنواني  اجلزئيات، وأصبحت 
الكبير؛ فاألطفال يُخرجون شيئاً صادقاً وإبداعياً، وصرت 
أكثر قدرة على التماهي مع أفكارهم العميقة، وقراراتهم 
على  قادرين  وُهم-  -أنا  وأصبحنا  يّتخذونها.  التي 
التحّول من مجموعة إلى فرد بفضل الدراما التي منحتنا 
إلى جزئية بشكٍل أفضل  االنتقال من جزئية  قدرة على 

وأعمق«.
حسام عليان

بقايا قرية  الذين أعمل معهم، هم أطفال من  »األطفال 
على  القائمة  »كرمئيل«  ملستوطنة  محاذية  رمية،  تدعى 
أراٍض تعود ملكيتها ألهالي قريتي - قرية البعنة اجلليلية، 
التشبث  أجل  من  سكانها  يناضل  زال  وما  ناضل،  التي 
ظروفاً  يعيشون  األطفال  هؤالء  منها،  أرض  متر  بآخر 
حياتية إنسانية صعبة للغاية، تخلو من جميع احتياجات 
تبنت  وقد   .... والكهرباء  املاء،  مثل  األساسية  احلياة 
اجلمعية مهمة دمجهم يف روضاتها، بعد أن تخلت عنهم 
إطار  أي  يف  بدمجهم  تسمح  لم  حيث  »كرمئيل«،  بلدية 

تربوي.

نستطع  ولم  سنوات،  مدار  وعلى  كطاقم  فشلنا  لقد 
األطفال  مع  ويتفاعلون  يتأقلمون،  وجعلهم  مساعدتهم 
اآلخرين، ومن خالل تطبيق ورش يف الدراما معهم، متكنا 
من كسر احلواجز من خالل النجاح يف جعلهم ينخرطون 

هذه  أخط  وأنا  وهنا،  املختلفة،  الدرامية  النشاطات  يف 
العبارات، أشعر حقيقة بقشعريرة ومتعة يف آٍن واحد؛ تلك 
املتعة ناجتة عن االبتسامة التي تنم عن السعادة التي شعر 
بها األطفال خالل الورش، فهؤالء األطفال االنطوائيون، 
متى  مستمر:  بشكل  ويسألونني  ينتظرونني  أصبحوا 

ستحضرين إلى روضتنا، وتعملني معنا؟«.
فاطمة بكري

»بعد مضي أربع سنوات يف خدمة قطاع التعليم، وصلت 
أن  لبثت  ما  ثم  الوظيفي،  االحتراق  مرحلة  إلى  فيها 
حتولت إلى آلة ميكانيكية يف السنوات الست األخرى، 
لتفعل  القدمية  اجلديدة  التجربة  هذه  جاءت  أن  إلى 
فعلها، كاملاء يف األرض القاحلة، ألعيد ترتيب أوراقي 
من جديد، وأبدأ مرحلة جديدة من التخطيط واملثابرة 
والتطبيق ملفهوم جديد يف التعلم والتعليم، وليساعدني 
اجلميلة،  يف  الفنون  يف  تخصصي  املوضوع،  هذا  يف 
أيضاً  املدارس،  يف  واحلرف  الفنون  مبحث  وتدريس 
والتصميم  واإلخراج  السينما،  مجال  يف  اهتمامي 

والديكور.
خالد أبو مرمي

مختلف  من  املعلمني  جتارب  على  التعرف  أحاول  »كنت 
بالتعليم  تتعلق  التي  األفالم  أتابع  وكنت  العالم،  أنحاء 
والتغلب  حلها  وكيفية  املعلمون  يواجهها  التي  واملشاكل 
أنا  وبدأت  والتبلور،  بالتجسد  األفكار  وبدأْت   ... عليها، 
تغيير  قبل  نفسي  تغيير  التغيير،  محاولة  باحملاولة، 

اآلخرين«.
كوثر البرغوثي

»عمل يعطي الصمت معنى ووزناً ال يقل داللة عن الكلمات، 
كما يعطي أهمية لكل إمياءة وحركة. عمل يحتاج إلي صبر 
إيصال  ومهارة يف  بحكمة،  التصرف  على  ومقدرة  وترٍو، 
وإنتاجها،  فيها،  التفكير  على  وحثهم  للطلبة،  املعلومات 
الدرامي يف  العمل  املعلم من  والتأمل معها، كما يستفيد 
كل كلمة وموقف يتصرفه الطلبة، ويلتقطه، ويعيد تشكيله 

مبا يتواءم مع الدرس.
هديل أبو شمعة


