منتديات المعلمني  ...زيارات تفاعلية إلى المركز
الثقافي الجديد لـ «القطان» وفعاليات تربوية متنوعة
هبة احلتو

استضاف املبنى الثقايف اجلديد يف رام اهلل ،منذ افتتاحه
يف  28حزيران  ،2018حوالي  600طالب وطالبة من
مختلف مدارس الضفة برفقة معلميهم ،يف جوالت
تفاعلية زاروا خاللها املعرض الفني «أمم متعاقدة من
ٍ
تساؤالت حول
جماعي يطر ُح
الباطن»؛ وهو معرض
ّ
مفهوم األ ّمة ،وهيمنة البُنى النيوليبرالية على املجتمعات،
واملعرض العلمي «احلركة والسكون :تضاد وتكامل» ،الذي
ليحاكي احلركات الفيزيائ ّية
ص ّممه فريق استوديو العلوم،
َ
بعالقتها مع الزمن والسرعة واإلزاحة والقوة ،وذلك من
خمس معروضات علم ّية هي :القرص الد ّوار،
خالل
ِ
وقرص االتزان ،والبسكليت الط ّيار ،ورافعة باسكال،
وغرفة الغموض؛ إضاف ًة إلى معرض الهارمونوغرافات.
وتعرفوا كذلك على املبنى الثقايف األخضر اجلديد األول
يف فلسطني ،كمبنى صديق للبيئة ،وما سيقدمه من
خدمات للتربويني والفنانني واملثقفني واألطفال ،وذلك
خالل شهري متوز وآب .2018
وهدفت اجلوالت إلى تعزيز معرفة الطالب يف الفنون
والعلوم ،وتعريفهم ،كذلك ،مبرافق مبنى املؤسسة اجلديد
وبرامج املؤسسة املختلفة.
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أخرى يف مدينة رام اهلل ،مثل متحف محمود درويش،
ومؤسسة ياسر عرفات ،كما مت التنسيق مع املتحف
الفلسطيني يف بيرزيت الستضافتهم.
ومتيزت زيارة طلبة ومعلمي منتدى الظاهرية التي كانت
بتاريخ  2018/7/7بتميز طالبها البالغ عددهم  23طالباً
وطالبة من املرحلة األساسية والثانوية .واستكشف الطلبة
شارك يف إنتاجها  55فناناً محل ّياً
َ
ومعلموهم أعماالً فن ّية
ٍ
جولة يف املعرض الفني «أمم متعاقدة
ودول ّياً ،من خالل
من الباطن».
كما تفاعلوا مع املعروضات العلم ّية التفاعل ّية يف معرض
ٍ
مساحات
«احلركة والسكون» ،وتعرفوا خالل اجلولةِ على
أخرى ستكون متاحة لهم يف األشهر القليلة املقبلة،
كجزءٍ من رحلة تعلّم تكامل ّية جتريب ّية بني العلوم والفنون
التجريبي ،ومختبر إحياء
والتكنولوجيا ،مثل غرفة الصف
ّ
الدمى ،ومكتبة «ليلى املقدادي ّ
القطان» ،كذلك مت التنسيق
لزيارة املجموعة للمتحف الفلسطيني يف بيرزيت.
ويف  16متوز ،زار املبنى طالب املخيم البيئي الذي نظمته
بلدية رام اهلل ،وعددهم  100طالب وطالبة ،وجتولوا يف
مساحاته املختلفة ،كما تعرفوا على املبنى كأول مبنى أخضر
يف فلسطني ،وأهميته كنموذج للمباني الصديقة للبيئة.

وحضرت وفود طالبية من الظاهرية ،وأريحا ،ويتما،
والقدس ،وأبو ديس ،ونابلس ،ورام اهلل-دير غسانة وبيت
رميا ،وطولكرم ويعبد ،حيث مت التنسيق والتعاون لتنفيذ
اجلوالت مع منتديات املعلمني يف تلك املناطق ،إضافة إلى
املخيمات الصيفية التابعة ملؤسسات مختلفة.

ومن مدينة يعبد قضاء جنني ،زار وفد مكون من  50طالباً
وطالبة املبنى ،بالتنسيق مع منتدى يعبد بتاريخ .2018/7/19

كما مت التنسيق لبعض املجموعات لزيارة أماكن ثقافية

وقال املعلم نسيم قبها إن الزيارة مهمة لتعريف الطالب

رؤى تربوية  -العددان 58-57

على عمل املؤسسة ،وبخاصة أنهم منخرطون يف معظم
أنشطة املنتدى ،وبالتالي كان من الضروري لهم التعرف
على طبيعة عمل املؤسسة ومشاهدة املعارض هناك،
واملكتبة ،والتعرف على املرافق األخرى التي قد يستفيد
منها الطالب مستقب ً
ال.
ومن أريحا ،زارت بتاريخ  2018/7/21مجموعة من
الطالبات من املرحلة األساسية ،وعددهن  25طالبة
من املشاركات يف فعاليات منتدى املعلمني هناك ،املبنى
اجلديد للمؤسسة ،للتعرف على املؤسسة عن كثب،
واالطالع على فعالياتها املختلفة ،وزيارة املعروضات
العلمية ،وبخاصة أنهم مشاركون يف املخيم العلمي
الشتوي الذي يُعقد يف أريحا منذ أربعة أعوام ،وقد كانت
املعارض ملهم ًة لهم لالستعداد للمخيم القادم ،حسبما
ذكرت منسقة املنتدى يف أريحا باسمة األسطة .كما زارت
املجموعة متحف محمود درويش ،ومتحف ياسر عرفات،
واملتحف الفلسطيني يف بيرزيت.
كما زار املبنى مجموعة طالب وطالبات ،وعددهم ،50

من املخيم الصيفي الذي نظمته جامعة القدس أبو ديس،
بالتنسيق مع املعلم عواد شرف الذي رغب يف تعريف
الطلبة على عمل املؤسسة.
ومن القدس ،وبالتنسيق مع مركز السرايا خلدمة املجتمع،
زار  100طالب وطالبة من البلدة القدمية يف القدس ،من
املشاركني يف املخيم الصيفي الذي ينظمه املركز كل عام
مبنى املؤسسة يف  ،7/24جتولوا خاللها يف املعرضني،
وعبروا عن اندهاشهم مبساحات املبنى املختلفة.
كما استضاف املبنى  50طالباً وطالبة من منطقة نابلس
بالتنسيق مع املخيم الصيفي الذي نظمه مركز اسكدار
للثقافة والفنون.
ويف  28متوز ،زارت املبنى مجموعة من الطالبات وعددهن
 24من طولكرم ،بالتنسيق مع املعلمة هبه عباس التي
رغبت يف تعريف طالباتها على عمل املؤسسة ،إضافة
إلى زيارة مدينة رام اهلل ،ومتحف ياسر عرفات ،واملتحف
الفلسطيني يف بيرزيت.

جانب من إحدى الزيارات املدرسية ملعرض العلوم التفاعلي يف املبنى الثقايف اجلديد ملؤسسة عبد احملسن القطان.
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ومن منطقة يتما قضاء نابلس ،زار املبنى يف الثاني من
آب 49 ،طالباً وطالبة من فئات عمرية مختلفة .وقال
املعلم صالح الديك إن الزيارة نوعية ومفيدة على األصعدة
كافة ،وقد أبدى استعداداً دائماً للعمل والتعاون يف أي
نشاط مستقبلي مع املؤسسة.
منتديات المعلمني ...

أما الطالبان ياسني نادر عطا ومحمد عثمان ،فكانا قد
عبرا عن رغبتهم يف التجول يف املبنى لوقت أطول ،حيث
شعرا بالدهشة ،وبخاصة أنها أول زيارة لهم ملعرض فني
ومعرض علوم تفاعلي.
ومت استقبال  46طالباً وطالبة من املخيم الصيفي الذي
تنظمه مؤسسة الشرق األوسط لألطفال الدولية يف
منطقتي دير غسانة وبيت رميا؛ وذلك يف التاسع من آب،
حيث تعرف الطلبة ،وهم من املرحلة الثانوية ،على عمل
املؤسسة ،وقاموا بالتفاعل مع املعرض الفني واملعروضات
العلمية ،كما تعرفوا على املكتبة وممكنات استفادتهم منها
يف املستقبل.

وخاض الطلبة ومعلّموهم وباحثون من برنامج البحث
َ
«القطان» ومع ختام كل زيارة نقاشاً
ّ
التربوي يف
والتطوير
ّ
معارض وأحياز تفاعل ّية ،فكان
حول ما تفاعلوا معه من
َ
للطلبة تأويالت مختلفة لتفسير األعمال الفن ّية ،ما خل َق
ٍ
يفرض
الفن لديهم ،فهو ال
ُ
تساؤالت جديدة حول تعريف ّ
ٍ
لتفسيرات متع ّددة.
فهماً واحداً جامداً ،بل يفت ُح املجال
وع ّبر الطلبة عن كون املعروضات العلم ّية قد س ّهلت عليهم
فه َم بعض املبادئ العلم ّية ،من خالل مزج العلوم والفنون،
اللتي ال تنفصالن برأي أحد الطلبة ،فهما مبن ّيتان على
ْ
بعضهما ومتكاملتان.
ِ
ربط الزيارة
النقاش أفكاراً حول
وتض ّمنت حلق ُة
ِ
بـالتحضير لـ «مهرجان أ ّيام العلوم يف فلسطني» ،وهو
ّ
سنوي تشارك فيه
علمي
مهرجان
«القطان» على مدارِ
ّ
ّ
شهر كامل بفعال ّيات علم ّية يف املدارس واملراكز املجتمع ّية
ٍ
واألحياز العا ّمة .فتبادل الطلبة واملعلّمون والباحثون
ٍ
اقتراحات لتوظيفها يف املهرجان القادم.

وفد مدرسي خالل زيارته للمعرض الفني "أمم متعاقدة من الباطن" يف املبنى الثقايف اجلديد ملؤسسة عبد احملسن القطان.
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فعاليات منتدى خان يونس

يستمر منتدى خان يونس يف تنفيذ أنشطة وفعاليات اندمج فيها الطلبة واملعلمون ،بالتعاون مع مؤسسات املجتمع احمللي
املختلفة؛ كما تلبي احتياجاتهم التربوية الثقافية املختلفة.
ومن أبرز تلك الفعاليات التي نُفذت خالل شهري متوز وآب :2018
لقاء مع العائلة

بالتعاون مع مركز إيثار الشبابي ،نفذ املنتدى لقاء
أُسرياً يوم السبت  2018/7/14بحضور أعضاء املنتدى
ومجموعة من األطفال بهدف التواصل مع األطفال يف
جو تفاعلي ترفيهي ،حيث مت توظيف استراتيجية األركان
التعليمية املنبثقة من فلسفة الفكر البنائي ،من خالل
تفعيل ركن القراءة ،حيث قرأ األب واألم قصة للطفل
اختارها بنفسه ،ومت تفعيل ركن األلعاب ،حيث اختار
األطفال األلعاب املناسبة لهم ،وركن املسرح حيث تفاعل
األهل مع أطفالهم عندما مت عرض فليم قصير كرتوني
يعمق آداب احلوار يف األسرة ،وركن تبادل اخلبرات الذي
متت إضافته من خالل أفكار فيجوتسكي ،حيث تبادلت
العائالت اخلبرات واألفكار يف توعية األطفال ،وطرق
التعامل معهم.
تقول الطفلة كندة «نفسي نروح دامياً يا ماما على املركز
ونقرأ القصص» ،بينما حتدثت الطفلة رينان« :قرأنا
القصص ولعبنا مع بعضنا» ،وأوضحت إميان شبير مسؤولة
املركز أن هذا النوع من األنشطة مهم للعائلة ،كما هو مهم
لألطفال ،ورحبت بأي أفكار للتعاون املستقبلي مع املنتدى.
زيارة ميدانية

بالتنسيق مع برنامج غزة للصحة النفسية ،زار منسق
منتدى حان يونس حمدان األغا ،وعضو املنتدى محمد
عوض شبير ،مع مجموعة من الطلبة املركز الصحي
النفسي.
وجاءت الزيارة بهدف االطالع على طبيعة عمل البرنامج،
ومجال اختصاصاته ،واستكشاف آليات عمله يف امليدان،
والتعرف على الفئات التي يتعامل معها ،وآفاق التعاون
والشراكة مع املؤسسات الرسمية واألهلية ،ومدى
اإلقبال عليه ،وتعاطي املجتمع مع مثل هذه املؤسسات،

ومدى حاجة املجتمع إليها ،وعالقة البرنامج باملؤسسات
اخلارجية ،والنشاط العلمي ،والدراسات العلمية التي
يقوم بها البرنامج.
واستقبل املجموعة د .أسامة فرينة الذي حتدث عن فكرة
تأسيس البرنامج ،وأنواع األمراض ،والفئات التي يتعامل
معها.
وأجاب فرينة عن تساؤالت الطلبة التي متحورت حول
املرض النفسي ،حيث ناقش الطالب أمجد األغا يف سؤال
حول مدى انتشار األمراض النفسية يف قطاع غزة ،كما
أجاب عن تساؤل الطالب أحمد املصري حول آليات تعامل
املختصني يف البرنامج مع الصدمات النفسية التي يعيشها
األطفال يف قطاع غزة ،كما قدم الطالب أحمد شبير
مداخلة للتعرف على مدى التعاون بني برنامج غزة للصحة
النفسية واملؤسسات احلكومية كوزارتي الصحة ،والتنمية
االجتماعية ،وجهاز الشرطة ،فيما طرح الطالب محمد
شبير استفساراً حول طرق اكتشاف املرض النفسي ،وآليات
الدعم واملساندة التي ميكننا تقدميها للمريض النفسي.
هذا ،واصطحب فرينة الفريق الزائر يف جول داخل
املركز ،حيث أطلعه على أقسام املركز كالصيدلية ،حيث
تعرف الطلبة على األدوية وآليات صرفها ،كما جتولوا يف
غرفة األلعاب ،وغرفة اجللسات العالجية.
لقاء تعارفي مع «مركز الطفل»

التقى أعضاء منتدى خان يونس ،السبت ،2018/7/21
محمد احلاطي منسق املكتبة املتنقلة يف مركز الطفل/
مؤسسة عبد احملسن القطان ،وذلك بهدف التنسيق ألنشطة
املكتبة املتنقلة وأنشطة حدائق البيارة يف خان يونس،
رؤى تربوية  -العددان 58-57
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والتنسيق ألنشطة تدريبية جتمع أعضاء املنتدى ،والتنسيق
للقاء األطفال مع األهالي واملربيات وبعض الفنانني.

منتديات المعلمني ...

وأكد احلاطي ضرورة التنسيق والتكامل بني املنتدى
واملكتبة املتنقلة ،مشيداً بفكرة املنتدى التطوعية وضرورة
استمراريتها والتعاون املستقبلي بني الطرفني.
زيارة إلى مكتبة سمو األمري نايف

اصطحب منسق املنتدى حمدان األغا وعضو املنتدى
محمد عوض شبير مجموعة من الطلبة يف زيارة ملكتبة
البحث واملعرفة املجتمعية (سمو األمير نايف) يف غزة،
وذلك يوم الثالثاء .2018/7/24
وكان يف استقبال املجموعة مديرة املكتبة ابتهال الدلو
التي رحبت بهذا النوع من الزيارات ،التي تأتي يف إطار
تسخير وانفتاح املكتبة بكافة مقدراتها على املجتمع من
أجل االستفادة منها ،خللق جيل قارئ ومتسلح باملعرفة.
وأبدت الدلو استعدادها للعمل مع الطلبة استثماراً

من إحدى فعاليات منتديات املعلمني يف خان يونس.2018 ،
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ملقدرات املكتبة وتسخيرها يف خدمة املجتمع وفئة الطلبة.
واطلع الطلبة على مرافق املكتبة مثل قاعة املطالعة،
وغرفة التنشيط ،واملسرح الثقايف ،وقاعة الكتب،
واملوسوعات العلمية ،وقاعة احلاسوب ،واندمجوا مع
زمالئهم من رواد املكتبة يف نقاشات وتساؤالت حوارية
أفضت إلى بناء جسور من االحترام بني الطلبة ورواد
املكتبة وفريق العمل باملركز.
جدير بالذكر أن هذه الزيارات تأتي ضمن برنامج الزيارات
التي ينفذه منتدى «القطان» يف خان يونس للمؤسسات
املختلفة داخل خان يونس ،بهدف انخراط الطلبة
يف العمل امليداني واستكشاف محيطهم االجتماعي،
وإحداث احلراك والوعي املجتمعي ،والتعرف عن قرب
على مؤسسات املجتمع احمللي ،واملشاركات الفعلية بني
املؤسسة التعليمية واملجتمعية.
وقال الطالب أمجد؛ أحد املشاركني يف الزيارة :استفدت
كثيراً من الكتب وغرفة احلاسوب ،سأعود مرة أخرى
للمكتبة».

بدورهم أوصى الطلبة باالستمرار يف مثل هذه الزيارات،
حيث تتيح لهم اكتساب مهارات التفكير النقدي ،وتنمية
الوعي فيما يدور خارج سور املدرسة ،كما تقوم بربط ما
تعلموه بقضايا مجتمعاتهم ،ما يجعل التعلم عملية مفعمة
بالتحدي واملتعة ،وتكرار مثل هذه الزيارات التعليمية
االستكشافية حمليطهم ،حيث أبدوا شغفاً كبيراً بزياراتهم
هذه واطالعهم على مواقع جديدة يف مجتمعهم.
زيارات ميدانية

بحضور  12طالباً وطالبة من املدارس الثانوية ،نفذت
عضو املنتدى لبنى عودة زيارة ميدانية إلى مصلحة
مياه بلديات الساحل يف خان يونس ،وذلك يوم الثالثاء
.2018/8/14
وكان يف استقبال املشاركني املهندس ياسر شعت الذي
أشاد بفكرة املنتدى الريادية يف خان يونس ،مؤكداً أن
املصلحة قائمة على توفير اخلدمات للمواطنني من مياه.
وأكد املهندس محمد أبو شمالة مسؤول جودة املياه أهمية
جودة املياه من خالل التعقيم والفحص الكيميائي والفحص
البيولوجي ،حيث طرح الطلبة تساؤالتهم على املختصني.
ويف زيارة أخرى ملركز مصادر التعلم التابع لوزارة التربية
والتعليم ،حتدث فيصل رمضان عن أهمية املركز ،وما
يقدمه من خدمات للمدارس ،وتدريب للطلبة على إنتاج
الوسائل التعليمية واألجهزة العلمية.
ورشة تدري�بية حول المهارات الحياتية

بالتعاون مع قسم التقنيات التربوية مبديرية شرق خان
يونس ،نفذ املنتدى ورشة عمل حول مهارات احلياة،
وخرائط املفاهيم يف مدرسة طيبة الثانوية للبنات ،وذلك
يوم األربعاء .2018/7/25
واستهدفت الورشة طالبات الصف العاشر ،وتخللها نشاط
تدريبي تربوي ،تبعه نشاط التعارف ما بني الطالبات
لتنمية مهارة االتصال والتواصل بينهن.
وطرحت للنقاش مهارة القراءة واالستذكار عبر خارطة

املفاهيم ،ومت احلديث عن مفهومها ،وبيان أهميتها
يف القراءة واالستذكار ،وآلية عمل اخلارطة عبر مثال
توضيحي.
وتوزعت الطالبات ضمن مجموعات البتكار مجموعة
من اخلرائط حسب التخصصات واملواضيع املختلفة،
وعرضن جميع اخلرائط بعد أن جتولن داخل القاعة
للتعرف على اخلرائط األخرى باستخدام استراتيجية
املعرض الفني.
يوم تدري�بي ولقاء حواري

نفذ املنتدى ،اخلميس  ،2018/7/26يوماً تدريبياً بعنوان
«املبادرات املجتمعية» ،وذلك بالتعاون مع مركز البيت
اآلمن ،واستهدف مجموعة من املعلمني واخلريجني.
وناقش املشاركون يف اليوم التدريبي مفاهيم املبادرات
املجتمعية ،وسمات ومعايير بناء املبادرات املجتمعية
التي تؤدي إلى احلراك املجتمعي ،وكيفية العمل على
إعداد مبادرة مجتمعية ،مت اقتراحها من قبل املعلمني
واخلريجني ،وهي «عيش حياتك لألطفال املصابني
بالسرطان» يف خان يونس.
وانهمك املشاركون كشركاء يف بناء سياق املبادرة ،من
حيث األهداف ،واألنشطة ،واإلجراءات ،والزمن املناسب،
والنتائج املتوقعة ،ومبررات اختيار املبادرة.
من ناحية أخرى ،عقد لقاء حواري آخر ،السبت
 ،2018/8/18متحور حول التعصب الرياضي بني أندية
خان يونس ،ما انعكس سلبياً على املعلمني والطلبة،
وأصبح الطلبة داخل املدارس يتعاملون مع بعضهم بنوع
من التعصب.
وشارك يف اجللسة عدد من اخلبراء يف مجال الرياضة
والتحكيم واملجلس األعلى للشباب والرياضة ومجموعة
من املشجعني للفرق الرياضية واملهتمني.
وأوصى القائمون على هذا اللقاء بضرورة التحلي بالروح
الرياضية والتشجيع بشكل حضاري.
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ورشة في الدراما الت�كونية

منتديات المعلمني ...

يف إطار خطته لتطوير كفايات املعلمني ،والعمل على
تكونهم املهني ،نظم املنتدى يوماً تدريبياً ،اخلميس
 ،2018/8/9بإشراف معلم الدراما بسام صاحلة ،شارك
فيها  22معلماً ومعلمة.

وعرضت مجموعة من مناذج للمبادرات الفائزة يف
مسابقات على مستوى الوزارة لالستفادة منها يف إعداد
وتطوير األفكار اخلاصة باملبادرات.

ورشة حول نهج عباءة الخبري

انطالق فعاليات «نادي القطان للقراءة»

استضاف املنتدى املعلم بسام صاحلة خريج مدرسة
القطان الصيفية يف جرش ،األحد  ،2018/8/19يف لقاء
تدريبي يف سياق ورش عمل حول توظيف نهج عباءة
اخلبير ،بحضور أعضاء املنتدى واألعضاء املساندين من
املعلمني واملعلمات.

انطلقت فعاليات «نادي القطان للقراءة» ،بالتعاون مع
املكتبة العامة لبلدية خان يونس ،وذلك يوم األربعاء
.2018/8/8

وبدأ اللقاء بتقدمي إطار نظري موجز حول نهج عباءة
اخلبير ،والعناصر األساسية إلحداث التعلم عبره ،وهي:
الفريق املسؤول ،التكليف والتفويض ،الزبون ،املهمة.
وتطرق صاحلة أيضاً إلى العالقة بني االستقصاء والدراما
وعباءة اخلبير ،ومت تطبيق ذلك عملياً للتحقيق يف حادث
اختفاء طفل.
ورشة عمل حول لمبادرات والفعل المجتمعي

نفذ عضو املنتدى محمد شبير ،الثالثاء ،2018/8/28
ورشة عمل حول إعداد املبادرات ملعلمات مدرسة عيلبون
الثانوية للبنات ،حيث استهل اللقاء مبفهوم املبادرات،
أهدافها وأهميتها ،ووظف احلوار واملناقشة وعصف
الذهني للمفاهيم النظرية إلعداد املبادرات وأثرها
اإليجابي يف التكون املنهي للمعلمات ،وكيف ميكن أن
تنخرط املعلمات والطالبات يف مبادرات تسهم يف تطوير
العملية التعليمية.
ومت خالل الورشة عرض أنواع املبادرات ،ومنها:
العالجية ،والتطويرية ،والبنائية ،واالستشرافية ،ونوقشت
املعايير التي حتكم جناح املبادرات ،وآلية االستفادة يف
بناء املبادرة على أسس سليمة.
وعرضت املعلمات أفكار مبادرات للمناقشة ،وآلية تطوير
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هذه املبادرات ،من خالل احتياج حقيقي يف امليدان
التربوي،
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وجاءت فكرة النادي من منطلق تعزيز عادة القراءة،
وتطوير مهاراتها ،إلى جانب إشراك املعلمني والطلبة
مع الفعاليات املجتمعية ،وجعل القراءة عادة يومية لهذا
اجليل ،وممارسة حياتية ألبناء املجتمع.
وكان عقد لقاء موسع مع مجموعة من املعلمني والطلبة
واملثقفني يف قاعة املكتبة العامة التابعة لبلدية خان يونس،
حضره مسؤول األنشطة واملراكز اخلارجية بالبلدية د.
مروان املصري ،ومشرفة املكتبة العامة زمزم زعرب،
ومنسق املنتدى بخان يونس حمدان األغا ،ومحمد عوض
شبير عضو منتدى «القطان» ومشرف نادي القطان
للقراءة.
ومت عرض جتربة للمعلم أبو جبر أبو شمالة ( 75عاماً)،
كتجربة لقارئ وزائر دائم للمكتبة ،حيث عرض جتربته
يف القراءة واملطالعة وعالقته باملكتبات منذ اللجوء وحتى
يومنا هذا.
وحث أبو شمالة املشاركني على القراءة باعتبارها حياة
لإلنسان.
واختتم اللقاء باالتفاق على آليات العمل مع أعضاء النادي
خالل الفترة املقبلة والشراكات املجتمعية املنوي عقدها،
وميثاق عمل النادي ،كما مت االتفاق على انعقاد النادي
بشكل شهري ،بحيث يتم فتح املجال جلميع الفئات وكافة
األعمار للمشاركة يف نشاطات النادي ،واستضافة جتارب
ريادية يف املجال الثقايف واملجتمعي.

فعاليات منتدى الطرية  -بيت عور

نفذ منتدى بيت عور ،اخلميس  ،2018/7/19فعالية
بعنوان «بيئتي خضراء» ،شارك فيها  100طالب وطالبة
من الصفوف السابع والثامن والتاسع والعاشر يف قرية
بيت عور الفوقا.
واستخدمت يف الفعالية األوراق غير املستفاد منها يف
عمل لوحات فنية مختلفة حسب ما تراه كل مجموعة
وتتفق عليه ،حيث حملت اللوحات عناوين مختلفة منها:
علم فلسطني ،وخارطة فلسطني ،ورمز القلب.
ويف نهاية الفعالية التي شهدت تفاع ً
ال ملحوظاً ،أبدى

الطلبة إعجابهم بها؛ ألنهم لم يعملوا بالورق مثل هذه
األعمال من قبل ،واقترحوا عمل لوحات فنية ووضعها
داخل غرف نومهم ويف بيوتهم.
أما يف اليوم الثاني ،فكانت فعالية «العلوم متعتي» ،شارك
فيها  100من طلبة الصفوف الثالث والرابع واخلامس
والسادس من القرية ،وذلك يوم السبت .2018/7/21
وتخلل الفعالية نشاطان علميان؛ األول حول احلليب
واأللوان ،حيث تفاعل الطلبة معه ،ومت ربطه بقضية مزج
األلوان .أما النشاط الثاني ،فكان عن الكوال واملينتوس
وتفاعلهما سوياً ،حيث استخلص الطلبة أضرار الكوال على
جسم اإلنسان بشكل خاص ،وأضرار السكريات بشكل عام.

جانب من زيارة أطفال املخيم الصيفي البيئي للمركز الثقايف اجلديد ملؤسسة عبد احملسن القطان.2018 ،
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