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»م�ضوارنا نحو التعليم بداأ بخطوة«. نعم! لقد عاد طلبتنا من 
جديدة،  ومالب�س  بحقائب  اأخرى،  درا�ضية  �ضنة  لبدء  جديد 
على  اأخرى  مرة  ترتدد  وعبارات  بينهم،  تتوزع  وب�ضمة 
والبع�س  التزام،  الآخر  والبع�س  ترحيبي،  فبع�ضها  م�ضامعنا، 
الآخر »علينا التم�ضك بالعلم«. ترتدد هذه اجلملة كثرياً على 
ا�ضتوقفتنا  العبارة  لكن  احلياة،  كثرية يف  مواقف  م�ضامعنا يف 
العلم؟  هو  ما  بها؟  املق�ضود  ما  نت�ضاءل:  وجعلتنا  املرة  هذه 
ين�ضاأ  كيف  ذلك،  كل  من  والأهم  بالعلم؟  نتم�ضك  وكيف 
نيوتن  مع  ح�ضل  كما  ما  فكرة  من  يبداأ  هل  ويتغري؟  ما  علم 

واأدي�ضون وغريهما من العلماء؟ رمبا يكون كذلك؟!

جانب  تاأخذ  اأحيانًا  الأفكار،  من  العديد  اأذهاننا  يف  تدور 
ال�ضمت لن�ضج �ضبكة اأفكار م�ضرتكة، ومرة ترفع �ضوتها برمبا 
املكتب  �ضطح  على  وجدت  ورقة  على  تكتب  ومرة  وقد، 
بر�ضم تخطيطي ولغة خا�ضة بنا، تبداأ الفكرة �ضغرية اأحيانًا، 
ولكنها قد ت�ضكل نواة عمل يكلله النجاح والدميومة، ويكرب 
وتت�ضع دائرته، ورمبا كان هذا ما ينق�ضنا يف مدار�ضنا يف هذه 

املرحلة.

لقد كان هذا بداية لقائنا وبداية العام اجلديد يف باحة املدر�ضة 
يف  الرغبة  جتمعنا  والبعيد،  القريب  الوا�ضع  الطبيعي  مبنظرها 
اأداء  لتطوير  العمل واللتزام يف جناحه بهدف م�ضرتك واحد 
الطلبة. بداأت فكرتنا مبناق�ضة ب�ضيطة يف باحة املدر�ضة، لكنها 
النهج  قيد  يك�رش  اأن  مرتفع، حاول  ب�ضوت  املرة كانت  هذه 
والروتني الذي نتبعه يف تعليم طلبتنا، ثم اأخذت هذه الفكرة 
عنها  وتنبثق  امل�ضتمر،  بالنقا�س  بيننا  واأكرث  اأكرث  وتن�ضج  تنمو 
»اأنقوم  اأفكارنا:  تزاحم  كانت  وت�ضاوؤلت  وتطلعات  اآمال 
م�رشوع؟  بعمل  نقوم  اأم  املدر�ضة؟  يف  علمي  معر�س  بعمل 
ما هو املو�ضوع لعمل امل�رشوع؟ امل�رشوع يف املو�ضوع: هل 
نختار مو�ضوع الأحافري اأم اخلاليا ال�ضم�ضية؟ كال املو�ضوعني 
�ضيق وي�ضتحق البحث، ولكن اإذا اأخذنا املنهاج املدر�ضي بعني 
العتبار، فاأي املو�ضوعني ي�ضكو املعلمون من تدري�ضه، واأي 
مو�ضوع  اأن  فوجدنا  الدرا�ضة؟  يف  الطلبة  يزعج  املو�ضوعني 
ال�ضف  كتاب  يف  طرحت  التي  الوحدة  وبخا�ضة  الأحافري، 
بطريقة  عر�ضها  كيفية  يف  النظر  اإعادة  اإىل  بحاجة  اخلام�س 
الدافعية  لديهن  وتخلق  درا�ضتها،  على  الطالبات  ت�ضجع 
لقاء  عقدنا  اأن  بعد  وبخا�ضة  �رش،  الدافعية  لأن  العمل،  نحو 
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ملناق�ضة  وال�ضابع،  وال�ضاد�س  اخلام�س  ال�ضفوف  طالبات  مع 
مدى رغبتهن بامل�ضاركة يف اأي م�رشوع اأو ن�ضاط ل منهجي: 
له  لي�س  ن�ضاط  اأو  م�رشوع  يف  ت�ضارك  بتحب  فيكن  »مني 
رغبتهن  الطالبات  من  كبرية  ن�ضبة  فاأبدت  بالدرا�ضة«.  عالقة 
يف امل�ضاركة يف امل�رشوع، ثم اختريت الطالبات الالتي يرغنب 

يف العمل.

خالل  من  وذلك  الطالبات،  على  امل�رشوع  ا�ضم  عر�س  ثم 
اإحدى  من  وطلب  ال�ضبورة،  على  الأحافري  كلمة  كتابة 
وبرز  بقراءتها،  الطالبة  فقامت  الكلمة،  هذه  قراءة  الطالبات 
ال�ضوؤال الآتي: »من �ضمع بهذه الكلمة؟ من يتذكر اأين مرت 
هذه الكلمة؟«. فكانت ن�ضبة �ضئيلة جداً من طالبات ال�ضف 
وحدات  اإحدى  يف  مرت  الكلمة  هذه  اأن  يتذكرن  ال�ضاد�س 
كتاب ال�ضف اخلام�س، وقد تبني اأن الطالبات ل يتذكرن �ضيئًا 
وكان  العلوم،  ملادة  حبهن  من  الرغم  على  الوحدة  هذه  من 
ن�ضيناها«.  حفظ  الوحدة  هذه  »اأن  الطالبات  اإحدى  تعليق 
لقد وجهت هذه العبارة اأنظارنا لختيار مو�ضوع الأحافري، 
وقررنا اأن نركز على هذه الوحدة ليتم تعليمها بطريقة تختلف 
عما هو �ضائد بني الن�ضبة الأعظم من املعلمني الذين يهملونها 
على  فقط  يعتمد  تاريخي،  منحى  �ضورة  على  يدر�ضونها  اأو 
حفظ املعلومات وح�ضوها يف اأذهانهم، وذلك ل�ضرتجاعها 

يف المتحان ثم يتم ن�ضيانها فيما بعد.

 الناجت شكل ومسار معًا

هو  الذي  املنتج  ذلك  النهائي،  املنتج  نحدد  اأن  بد  ل  كان 
ال�ضكل العملي للمو�ضوع من جهة، واملوجه ل�ضري امل�رشوع 
من جهة ثانية، وهكذا حددنا مو�ضوع امل�رشوع والطالبات 
فيه، ولكن ذلك مل يكن  للعمل  اللواتي يرغنب يف الن�ضمام 
كافيًا، ل بد اأن نحدد خطة واآلية للعمل من خاللها لننطلق من 
حمطة القطار الأوىل بق�ضته التي تكتب لنكمل دربنا الطويل، 
فبداأنا بو�ضع خطة زمنية ب�ضيطة، وفكرنا باأ�ضاليب ن�ضتكمل 
»املعر�س  وهو  األ  النهائي؛  هدفنا  اإىل  للو�ضول  طريقنا  فيها 
طالباتنا  اأفكار  اخلطة  تنظيم  يف  �ضاعدنا  وقد  العلمي«، 
م�ضاره  ولكن  ما،  ل�ضيء  نخطط  اأحيانا  فكنا  وتوجهاتهن، 

يحيد اإىل اجتاه اآخر خمتلف مل نكن نتوقعه اأحيانًا.

اللواتي  والطالبات  امل�رشوع،  مو�ضوع  حتديد  مت  اأن  وبعد 
يرغنب يف العمل فيه، انطلقت الطالبات يف قطارهن الطويل 
لينهلن  يتنقلن بني حمطة واأخرى  ب�ضدق،  املروية  بق�ض�ضهن 
من ينابيع املعرفة، فتارة يذهنب اإىل رحالت ميدانية، واأخرى 
ينفذن امل�رشوع عرب الدراما، وتارة يتدربن على ر�ضم خارطة 
فل�ضطني، ولكن قبل ذلك كله كان ل بد لهن اأن يتعرفن اإىل 
تنبع  اجلانب املعريف يف مو�ضوع الأحافري، لأن الأفكار ل 
لبناء معرفة جديدة.  دون وجود خامة معرفية م�ضبقة كافية 
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طرح ال�ضوؤال الكبري الالهب الآتي: »ما هي م�ضادر املعرفة 
التي �ضت�ضاعدنا يف الو�ضول اإىل مبتغانا؟ وبداأ الع�ضف الذهني 
لدى الطالبات فتنوعت اإجاباتهن، وتفتحت اأفكارهن، لقد 
اإليها،  الو�ضول  وكيفية  املعرفة  منابع  يف  يفكرن  فعاًل  بداأن 
معلمتي«.  يا  خام�س  �ضف  »كتاب  اإحداهن:  فاأجابت 
الطالبات:  اإحدى  واأجابت  »الإنرتنت«.  اأخرى  واأجابت 
اإحدى  من  ال�ضاعقة  الإجابة  وكانت  املكتبة«.  »بنزور 
وناأخذ  الأحافري  مبو�ضوع  خبري  �ضخ�س  »ن�ضاأل  الطالبات: 
املعلومات،  جمع  عن  الطالبات  تتواَن  مل  معلومات«.  منه 
و�ضوب،  حدب  كل  من  علينا  تنهال  املوا�ضيع  وبداأت 
وبدافعية عالية، قراأنا املوا�ضيع ونقحناها من الأخطاء اللغوية 
نذكر  اأن  اأنف�ضنا  عن  املو�ضع  هذا  يف  يغيب  ول  والنحوية، 
�رشورة توثيق املوا�ضيع من م�ضادرها، وما هي كيفية التوثيق 
اإىل مواقع الإنرتنت التي نح�صل  ال�ضليمة، و�رضورة النتباه 
منها على معلوماتنا، ثم جمعنا الطالبات لنتاأكد من ح�صول 
»ما  الآتي:  ال�صوؤال  فطرحنا  البحث،  من  التعلم  عملية 
الأ�صياء التي ا�صتفدناها من عملية البحث؟«، حيث تناولت 
اإحدى الطالبات مفهوم الأحافري، واأخرى مراحل تكونها، 
واأخرى تو�صلت اإىل ال�رضوط الواجب توافرها حتى تتكون 
الأحافري، بينما تناولت اأخرى فوائد الأحافري واأهميتها يف 

حياتنا.

ال�صوؤال  طرح  مت  الأول،  ال�صوؤال  نقا�ش  من  النتهاء  بعد 
الأويل  والنقا�ش  التي مت جمعها  املعلومات  »بناء على  الآتي: 
اأهمية  وما  بامل�رضوع؟  ال�صتمرار  ترغب يف  من  للمو�صوع، 
رغبتهن  عن  الطالبات  اأعربت  لك؟«.  بالن�صبة  امل�رضوع 
اإحداهن  اأجابت  حيث  بامل�رضوع،  اللتحاق  ا�صتكمال  يف 
واأجابت  الأحافري«.  تواجد  اأماكن  ملعرفة  مهم  »املو�صوع 
املو�صوع«.  حول  جديدة  معلومات  على  »احل�صول  اأخرى 
ثم �صاألنا الطالبات: ما هي اخلطوات التي يجب اأن نقوم بها 
كيف  كهذا؟  م�رضوع  لتنفيذ  نحتاج  ماذا  امل�رضوع؟  لتنفيذ 
تنوعت الإجابات وتعددت »برنوح رحلة على حمل  ننفذه؟ 
عن  بحث  اأوراقنا  من  »بنكتب  واأخرى  اأحافري«،  وبنجمع 

الأحافري«.

الت�صاوؤلت  من  العديد  اإىل  الطالبات  تفكري  قادنا  لقد 
الأخرى، وهي: »اإىل اأين نذهب رحلة؟ وهل نذهب ب�صورة 
لزم  م�ش،  يا  »ل  الطالبات:  بع�ش  فاأجابت  ع�صوائية؟«. 
نعمل  ما  لي�ش  اأخرى«  اأجابت  ثم  نروح«،  بدنا  وين  نحدد 

خارطة نحدد وين الأحافري يف فل�صطني«.

ومكان  املشروع  يف  خطوة  اخلريطة   
جديد للتعلم

طويلة،  وقفة  فيها  نقف  اأخرى  حمطة  اخلريطة  فكرة  كانت 
عليها  نر�صم  اأن  ميكن  التي  الأدوات  هي  ما  معًا  لنفكر 
على  »نر�صم  طالبة:  فاقرتحت  نر�صم؟  وكيف  اخلارطة؟ 
»نر�صم  اأخرى:  واأجابت  حجارة«.  الأحافري  لأن  احلجر، 
الأحافري  وجود  اأماكن  ونحدد  اخل�صب،  على  اخلارطة 
عليها«. واقرتحت اأخرى :«نر�صم على الفلني«. ثم اقرتحنا 
بر�صم خارطة  طالبة  تقوم كل  اأن  احلجر  على  نر�صم  اأن  قبل 
فل�صطني على ورقة الدفرت واإح�صارها، وكانت البداية �صعبة 
املتميزات  حتى  الطالبات  جميع  اأن  تبني  حيث  �صاعقة، 
يعانني من �صعف ر�صم خارطة فل�صطني ب�صكل دقيق، حيث 
تهياأ لهن اأن خارطة فل�صطني ر�صمها �صهل جداً، لأنها جمرد 
ليحدث  اأخرى  باأي طريقة. ومرة  ر�صمه  �صهل ميكن  مثلث 
التعلم، ل بد من تقدمي تغذية راجعة للطالبات، وم�صاعدتهن 
على حتديد الأخطاء، وحماولة تال�صيها، فعر�صنا جمموعة من 
اخلرائط على الطالبات، وطلبنا منهن مالحظة هذه اخلرائط، 
وكانت بال�صدفة خرائط مكربة ومر�صومة على الفلني املق�صم 
فاأو�صحنا  ذلك،  الطالبات  اإحدى  فالحظت  مربعات،  اإىل 
اأننا �صنقوم بر�صم اخلرائط با�صتخدام طريقة املربعات، ولكننا 
�صنبداأ بعملية الر�صم على اأوراق الدفاتر حتى نتقن املهارة، ثم 
نكربها على ورق )A3(، ثم نر�صم على احلجارة اأو اخل�صب 

كما اقرتحنت.
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ا�صتمرار  ومع  الر�صم،  على  بالتدّرب  الطالبات  اأخذت 
ر�صم  كيفية  الطالبات  تعلمت  واملتابعة،  لالأخطاء  الت�صحيح 
دقيق،  ب�صكل  امل�صطرة  ا�صتعمال  كيفية  حتى  بدقة،  اخلارطة 
خلرائط  النظر  خالل  من  اخلطاأ  مييزن  الطالبات  واأ�صبحت 
وعندما  باأنف�صهن،  اأخطاءهن  وي�صححن  البع�ش،  بع�صهن 
العمل  با�صتكمال  رغبتهن  عن  الطالبات  تعرب  احل�صة  تنتهي 
على الرغم من انتهاء احل�صة املخ�ص�صة لذلك، واأحيانًا انتهاء 
الدوام املدر�صي. وبعد اأن اأتقنت الطالبات الر�صم على اأوراق 
الدفرت، مت نقل الر�صم ب�صورة مكربة على الورق الأكرب حجمًا.

بامل�رضوع،  العمل  من  ا�صتفادتهن  عن  الطالبات  عربت  لقد 
مع  للعمل  لالن�صمام  الأخريات  الطالبات  بع�ش  �صجع  ما 
زميالتهن، وبداأن بالتدرب على اخلارطة مب�صاعدة زميالتهن 
اللواتي اأتقن ر�صمها، واأخذن يواظنب على ح�صور اللقاءات، 
قطعة  بق�ش  والدها  يقوم  اأن  الطالبات  اإحدى  اقرتحت  ثم 
هذا  يف  يعمل  لأنه  فل�صطني،  خارطة  �صكل  على  احلجر  من 
وجود  الطالبات لحظن  ولكن  العمل،  باإجناز  فقام  املجال، 
خلل يف اخلارطة، فاقرتحن اأن تتم اإعادة ر�صمها مرة اأخرى، 
فقامت اإحدى الطالبات باحل�صول على قطعة حجر من قريبها 
ور�صم اخلارطة ونحتها مرة اأخرى. ثم ر�صمت اخلارطة على 
نقوم  “اأن  فكرة  من  ا�صتفادت  اأخرى  وجمموعة  اخل�صب، 
بطباعة اخلارطة”، وتكبريها ثم طباعتها على الفلني، فقامت 
نبعت  العمل  هذا  وخالل  بنجاح،  املهمة  باإجناز  الطالبات 

فكرة اأخرى لعمل جم�صم اآخر من الفلني للخارطة.

لقد تنقلنا يف هذه املحطة من موقع معريف اإىل اآخر، نبحث يف 
مو�صوع املعرفة ونتعلمها يف اآن، ونتعلم مع طالباتنا ومن�صي 
م�رضوعنا  يف  قدمًا  امل�صي  ونوا�صل  طريقنا،  لن�صتكمل  قدمًا 
لننتقل اإىل حمطة اأخرى، وقد اأ�صعدنا ما اأجنزته طالباتنا وتعلمنه 
يف هذه املرحلة، فقد تعلمن ر�صم اخلرائط، لكنهن يطلنب تعلم 
املزيد، ل ي�صعرن مب�صي الوقت ول يهمهن التاأخر بعد الدوام.

املشاركة  من  ينتج  حقيقي  تعلم   
الوجدانية واالنخراط الفعلي

ورمبا  احلقيقي،  التعلم  يكمن  وهنا  بالتعلم،  ي�صتمتعن  اإنهن 
يعود ال�صبب يف ذلك لعدم وجود تناف�ش وامتحانات، التزمن 
بالعمل طواعية دون مقابل، فلم نعد ن�صمع »كم عالمة بدك 
تعطيني يا م�ش على هذا الن�صاط؟«. ويف هذا ال�صياق عبارة 
ذاكرتنا �صدرت عن  من  ن�صتطيع حموها  اأذهاننا ول  ترن يف 

اإحدى الطالبات عندما عر�صنا فكرة امل�رضوع على الطالبات 
»اإذا ما يف امتحانات يف امل�رضوع بدخل فيه«.

ما زلنا يف املحطة نف�صها نتاأكد بني الفينة والأخرى من اهتمام 
الطالبات يف امل�رضوع بطرح ال�صوؤال الآتي: بعد اأن اأجنزنا هذا 
؟ ما اأهمية  اجلزء من امل�رضوع، هل امل�رضوع مهم بالن�صبة لكنَّ

امل�رضوع؟

اأجابت طالبة »ح�صلنا على معلومات عن مو�صوع الأحافري«، 
»زيارة  ثالثة  واأجابت  الرتفيه«،  من  »نوع  اأخرى  واأجابت 
الأماكن الأثرية«، واأجابت رابعة »للعلم وجمع املعلومات«.

ماذا  اخلارطة،  ر�صم  مت  اأن  »بعد  الآتي:  ال�صوؤال  طرح  مت  ثم 
اإحدى  اأجابت  املحيطة،  اخلرائط  مالحظة  ميكنكن  نحتاج؟ 
الطالبات »يجب اأن نلون اخلارطة«، واأجابت اأخرى »يجب 
»يجب  اأخرى  واقرتحت  الأحافري«،  تواجد  اأماكن  نعنّي  اأن 
فر�صة  الطالبات  اأعطيت  للخارطة«.  مفتاح  هناك  يكون  اأن 
للتفكري يف كيفية تطبيق الأفكار ال�صابقة، والبحث بدقة حول 
جمموعة  كل  ناق�صنا  ثم  فل�صطني،  يف  الأحافري  تواجد  اأماكن 
فاقرتحت  ال�صالفة،  بالأفكار  حدة  على  املجموعات  من 
طالبات املجموعة التي ر�صمت على احلجر اأن تلون خارطة 
فل�صطني ح�صب الت�صاري�ش، واقرتحت اأخرى اأن يتم تلوينها 
ح�صب األوان علم فل�صطني، والكتفاء بتلوين احلدود املحيطة 
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على  الأحافري  تواجد  اأماكن  حتديد  ثم  ومن  فقط،  باخلارطة 
التي ر�صمت  املجموعة  اأما طالبات  فلوما�صرت.  بقلم  اخلارطة 
حدود  حتديد  يتم  اأن  اقرتحن  فقد  اخل�صبي،  اللوح  على 
اخلارطة باحلجارة ال�صغرية، حيث قمن بتلوين هذه احلجارة 
واإل�صاقها حول الر�صم، واقرتحن عدم تلوين اخلارطة للحفاظ 
الأحافري  تواجد  اأماكن  بتحديد  فقط  واكتفني  معاملها،  على 
قمن  فقد  الثالثة،  املجموعة  اأما  اأي�صًا.  احلجارة  با�صتخدام 

بتفريغ لوح الفلني وح�صلن على خارطة فل�صطني.

التلوين،  يف  العمل  با�صتكمال  املجموعتني  من  كل  قامت 
قاد  لقد  الأحافري.  تواجد  باأماكن  اخلارطة  مفتاح  وعمل 
باأن  الذهني،  الع�صف  اإىل حالة من  الطالبات  ال�صابق  النقا�ش 
واإبداعات  لديهن من مكنونات فكرية  ما  يفكرن ويخرجن 

فنية ليتكامل الفن مع اجلغرافيا.

 املشروع من غرفة الصف إىل فضاء أوسع

لقد انتهينا من عمل اخلارطة، وبداأ امل�رضوع يخرج من الغرفة 
وذلك  اأخرى،  حمطة  اإىل  النطالق  وبداأنا  بق�صته،  ال�صفية 
باقرتاح من اإحدى الطالبات »خلينا نروح على اأريحا وجنمع 
اإىل الطالبات،  اإن قيادة القطار تنتقل تدريجيًا  منها اأحافري«. 
فهن يقدن امل�رضوع باقرتاحاتهن واأفكارهن، وينقلننا من حمطة 

اإىل اأخرى، ولكنهن يحتجن يف بع�ش اإىل الأحيان اإىل توجيه 
اأن نبحث  الطالبات: »ما راأيكن  منا، فعر�صنا القرتاح على 
اأريحا«؟  مدينة  اإىل  نذهب  اأن  قبل  قريتكن  يف  الأحافري  عن 
راقت لهن الفكرة واأعجبتهن، و�رضعان ما اأبدين ا�صتعدادهن 
الكامل للذهاب، فبداأنا بال�صتعداد لرحلة داخل قريتهن - قرية 
يربود، وهنا كانت ال�صعوبة الكربى، باأننا ل ن�صتطيع اخلروج 
من املدر�صة اإل باإذن ر�صمي من مديرية الرتبية والتعليم، هذا ما 
اأخربنا به مديرنا لتنفيذ ما نريد، توجهنا ملوؤ�ص�صة عبد املح�صن 
القطان مل�صاعدتنا يف الكتاب واأخذه للرتبية وتوقيعه من قبل 
مدير الرتبية والتعليم بال�صماح لنا باخلروج بعد احل�صة الرابعة 

للبحث عن الأحافري.

واأمها  وخالتها  جدتها  اأن  الطالبات  اإحدى  من  علمنا  وقد 
يردن الذهاب معنا ملعرفتهن باأماكن تواجد الأحافري. اجتمعنا 
بني  ما  و�رضنا  وال�رضور،  التفاوؤل  يحدونا  املدر�صة  �صاحة  يف 
املوجودة  ب�صم�صها  الزرقاء  وال�صماء  الوا�صعة  اخل�رضاء  اجلبال 
لبع�ش  مكان  يف  توقفنا  فهي  اجلدة،  خلف  منت�صفها،  يف 
البيوت القدمية وتخربنا ق�صته، �صجرة املي�ش، اجلامع الكبري، 
واإمنا  الأحافري فح�صب،  علمية جلمع  الرحلة رحلة  تكن  فلم 
كانت اأي�صًا رحلة اكت�صبت فيها الطالبات معلومات تاريخية 
تراثية عن قريتهن. عبارة مت�صائلة قيلت من اإحدى الطالبات، 
»اإنني بنت هذه البلد، ول اأعرف هذه الأ�صياء!«. وترد عليها 
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اأخرى واأخرى »واحنا كمان«.

بداأت ق�صتنا ببداية حبكتها لتتداخل الق�ص�ش بع�صها ببع�ش، 
فلم تكن الرحلة للطالبات فح�صب، بل كانت لنا كمعلمات 
هواية  لها  الأمهات  اإحدى  اإن  حيث  الأمهات،  ولبع�ش 
اأحفورة  جتده  حجر  اأي  اأن  تعتقد  فهي  املو�صوع،  ذلك  يف 
والطالبات كذلك. جمعنا كمًا كبرياً من احلجارة الغريبة يف 
من  وقت  بعد  اأحافري،  اأنها  نعتقد  كنا  التي  اجلميلة  اأ�صكالها 
املدر�صة  اإىل  باحلجارة  ذهبنا  �صاعات،  ا�صتغرق خم�ش  الزمن 

لالحتفاظ بها.

بعد هذه الرحلة �صعرت الطالبات بحاجتهن اإىل معلومات اأكرث 
عن الأحافري، فتناق�صنا حول الأماكن التي ميكن لنا اأن ن�صتفيد 
الطالبات  اإحدى  فاقرتحت  املعلومات،  على  للح�صول  منها 
فقررنا  خبري،  �صوؤال  اأخرى  واقرتحت  املكتبة،  اإىل  الذهاب 
املعلومات  على  للح�صول  اهلل  رام  بلدية  مكتبة  اإىل  الذهاب 
يكن  فلم  ذلك،  يف  خبري  �صخ�ش  على  الأ�صئلة  بع�ش  وطرح 

اأمامنا اإل زيارة جامعة بريزيت ملعرفة املزيد حول املو�صوع.

الطالبات،  فيه  ترغب  ما  على  لإطالعه  املدير  مع  حتدثنا 
يف  للذهاب  ر�صمي  اإذن  على  نح�صل  اأن  يجب  وكاملعتاد 
الرحلتني ل�صتثمار الوقت وال�صتفادة منه، فحاولنا احل�صول 
على الإذن قبل هبوب العا�صفة اجلوية القوية، لأننا كنا نتابع 
ت�صتهي  ل  مبا  الرياح  جتري  ولكن  اجلوية،  الأحوال  ن�رضة 
العا�صفة اجلوية،  بالذهاب يوم  لنا  ال�صماح  اإذن  ال�صفن، جاء 
والأمطار  بالغيوم  املحمل  املكفهر،  اخلمي�ش  يوم  �صباح 
الغزيرة، بدت هناك العديد من الت�صاوؤلت: اجلو ماطر، ماذا 
�صنفعل؟ كرثت اأ�صئلة الطالبات حول املو�صوع: هل �صنذهب 
اإىل املكتبة واجلامعة؟ متى �صنذهب اإىل املكتبة؟ اإذا مل نذهب، 
فكيف �صنق�صي يومنا الدرا�صي دون حقائب؟ بدا الأمر حمرياً، 
برناجمنا  ر�صمنا  لقد  الو�صع؟  هذا  ال�صليم يف  الت�رضف  هو  ما 
وو�صعنا خطتنا ...! هل �صيحول هذا اجلو دون تنفيذ اخلطة؟ 

كل هذه الت�صاوؤلت وغريها الكثري ظهر على امل�رضح.

الرتبية  مديرية  من  املوافقة  لطلب  �صن�صطر  نذهب  مل  اإذا 
والتعليم مرة اأخرى، وبكتاب ر�صمي جديد، والأهم من كل 
ذلك هو دافعية الطالبات ل�صتكمال امل�رضوع على الرغم من 

ذلك الطق�ش.

مغامرات  من  فيها  مبا  التجربة  نخو�ش  اأن  اأخرياً  قررنا  لقد 

اإىل  احلافلة  و�صلت  التا�صعة  ال�صاعة  متام  ففي  وحتديات، 
اهلل،  رام  بلدية  مكتبة  اإىل  وتوجهنا  احلافلة  ا�صتقلينا  املدر�صة، 
يف  كبرية  م�صاعدة  لنا  قدم  كثرياً،  متعاونًا  املكتبة  طاقم  كان 
بت�صوير  وقام  املو�صوع،  حتتوي  التي  الكتب  عن  البحث 
بقراءة  قمن  فقد  الطالبات،  اأما  احتجناها.  التي  املادة  جميع 
كما  وتلخي�صها،  املو�صوع  حول  والف�صول  املقالت  بع�ش 
القدمية، فاأجابتها  ال�صور  اأحد  الطالبات حول  اإحدى  �صاألت 
اأمينة املكتبة باأن هذه ال�صورة ملوؤ�ص�ش مكتبة رام اهلل، وقدمت 
لنا نبذة عن املكتبة وموؤ�ص�صها، وزودتنا بن�صخة من كل مادة 
حول الأحافري، وقبل اأن نغادر املكتبة ات�صل بنا مدير املدر�صة 
اأطفال  من  عدد  وفاة  خرب  املوؤ�صف؛  املوؤمل  باخلرب  ليخربنا 
الرو�صة الذين تعر�صوا حلادث �صري على الطريق املوؤدية لبلدة 
الرام، ولكن بقي جزء من رحلتنا وهو زيارة جامعة بريزيت، 
لقد اأ�صابنا القلق ال�صديد، فقطرات الأمطار تدق نوافذ البا�ش 
والت�صالت الهاتفية من قبل املدير تخربنا باأن الأهل ي�صاألون 
عن بناتهم، وعلى الرغم من كل ال�صعوبات والتوتر امل�صاحب 
لنا يف رحلتنا ا�صتكملنا رحلتنا، ووقفنا بجانب مطعم ل�رضاء 
وجبة اإفطار لكل طالبة، ف�رضاوؤها رفع من توترنا مرة اأخرى 
املوؤ�صف،  التلفاز يف املطعم للحادث  �صا�صة  ملا �صاهدناه على 

ليطرح ال�صوؤال مرة اأخرى، اأن�صتكمل رحلتنا؟
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باب  بعد، و�صلنا  امل�صاعب  تنته  الرحلة، ولكن مل  ا�صتكملنا 
وجود  من  التاأكد  قبل  بالدخول  لنا  ي�صمح  ومل  اجلامعة، 
تلك  من  ننتظر،  الأجواء  هذه  وبقينا يف  بذلك،  ر�صمي  اإذن 
على  للح�صول  بالدخول  لنا  ال�صماح  ال�صارمة،  القوانني 

املعرفة ل اأكرث!!

الصف  من  الطالبات  ينقل  املشروع   
اجلامعي:  املستوى  إىل  اخلامس 

حلظة منو هائلة

�صمح لنا بالدخول اإىل اجلامعة، ثم توجهنا اإىل ق�صم اجلغرافيا، 
با�صتقبالنا  القرية، وقام  اأحافري من  اأخذنا ما جمعناه من  وقد 
احلا�صوب،  خمترب  اإىل  بنا  للذهاب  حماد  اأبو  اأحمد  الدكتور 
و�رضوط  الأحافري،  مفهوم  حول  ق�صرياً  فيلمًا  لنا  ليعر�ش 
تكونها، واأنواعها، ثم حدث نقا�ش وحوار مع الطالبات يف 
املو�صوع. وقد لفت انتباهنا اإحدى طالبات ال�صف اخلام�ش 
بحوارها القوي مع الدكتور ومعرفتها اجليدة باملو�صوع التي 
من  النتهاء  وبعد  �صعوبات.  من  واجهناه  ما  مبحو  قامت 
العر�ش دخلت الطالبات غرفة الأحافري، تفاجاأن من جمال 
هذه  جمع  كيفية  حول  اأ�صئلتهن  بطرح  وبداأن  املعرو�صات، 
الأحافري، ومن قام بجمعها؟ ما ا�صم هذه الأحفورة؟ يف اأي 
مكان موجود مثلها؟ هل يوجد يف كل ال�صخور اأحافري؟ ثم 
لنجمع  اأريحا  اإىل  الذهاب  نريد  »نحن  الطالبات:  طرحت 

الأحافري، اإىل اأي منطقة نروح؟«.

»معنا بع�ش احلجارة، هل هي اأحافري؟«.

قام الدكتور بالإجابة عن اأ�صئلة الطالبات، وتبني لهن اأن اأريحا 
لن تفيدهن كثرياً بجمع الأحافري، واأن جزءاً كبرياً مما يحملنه 
غادرن  اأحافري؟!  ولي�صت  تعرية  عن  عبارة  هي  احلجارة  من 
�صيجمعن  وكيف  يجمعنه  الذي  ما  يفكرن  وهن  اجلامعة 
عا�صف،  اجلو  باأن  تذكرهن  املطر  قطرات  ولكن  اأحافري؟ 
وعلينا ال�صتعجال بالو�صول اإىل بيوتنا، بقينا مع الطالبات اإىل 

اأن و�صلت كل طالبة اإىل بيتها.

غرفة  ودخلنا  الأ�صبوع،  اإجازة  عطلة  بعد  املدر�صة  اإىل  عدنا 
ال�صلبية  التعليقات  بع�ش  �صماع  بداخلنا  نتوقع  ونحن  الإدارة 
ملغامرتنا، ولكن املفاجاأة كانت اأن املدير ا�صتدعانا والبت�صامة 
على وجهه ليخربنا باأنه وجد لنا اأحفورة وهو ي�صطاد يف الربية.

على الرغم من اليوم ال�صاق وما ت�صمنه من امل�صوؤولية الكبرية 
لنا  اأح�رضها  التي  وبالأحفورة  اأجنزناه  مبا  فرحنا  فاإننا  علينا، 

املدير.

انتهت املحطة الثانية مبا فيها من م�صاعب ومتاعب وم�صاق، 
انتهت هذه  لقد  امل�رضوع،  نحو  تقدمًا  اإل  يزدنا  كل ذلك مل 
املحطة، و�صعرنا خاللها باأن طالباتنا اكت�صنب املعرفة العلمية، 
اقرتحت  حيث  القرارات،  اتخاذ  على  القدرة  اإىل  اإ�صافة 
اإحداهن اأن نذهب مرة اأخرى اإىل جبال القرية، ونبحث عن 
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الأحافري كما تعلمن من حما�رضة الدكتور حماد، وقررن اأي�صًا 
كيفية  الطالبات  تعلمت  كما  اأريحا،  اإىل  رحلتهن  يلغني  اأن 
امل�رضوع  يف  طالبة  كل  كانت  حيث  الفريق،  بروح  العمل 
املهارات  اكت�صاب  على  زميالتها  ت�صاعد  اأن  على  حري�صة 
املطلوبة، وذلك للم�صي قدمًا نحو العمل. وما يوؤكد ب�صدق 
بامل�رضوع،  العمل  اإىل  بع�صهن  ان�صمام  هو  الطالبات  تعلم 
الطريقة،  بهذه  التعلم  يف  ال�صديدة  رغبتهن  عن  واإعرابهن 
اأي  عن  بعيداً  ال�صفية،  الغرف  �صجون  من  يتحررن  لأنهن 
تعلم تقليدي. وعلى الرغم من هذه املرحلة التي و�صل اإليها 
امل�رضوع، فاإنه مل ينتِه، لقد �رضنا عرب القطار اإىل حمطة اأخرى؛ 
هذه  ما  ولكن  امل�رضوع،  يف  الدراما  توظيف  حمطة  وهي  األ 

املرحلة؟ وماذا �صنفعل بها؟ وكيف ننجزها؟

لقد بداأت املحطة الأخرى، األ وهي حمطة الدراما، فالطالبات 
اأحافري،  عن  للبحث  قريتهن  اإىل  اأخرى  مرة  اخلروج  يردن 

ويردن اأي�صًا التحدث مع خبري، فماذا يردن؟

بداأنا بتجهيز اخلطة الدرامية، وحتديد الهدف الأ�صا�صي منها 
للطالبات؟  نعلمه  اأن  نريد  الذي  ما  الآتي:  ال�صوؤال  بطرح 
و�صوؤال مركزي يت�صمن اخلطة: عندما يواجهنا موقف يفوق 
ونواجهه؟  ن�صتقبله،  كيف  الأحافري،  مو�صوع  يف  توقعاتنا 

واأ�صئلة فرعية تتداخل يف خطتنا:

ما هي الأحافري؟. 1
ما هي اأنواع الأحافري؟ وكيف منيز بني كل نوع واآخر؟. 2
كيف يقوم علماء الأحافري با�ضتخراجها من ال�ضخور)اأي . 3

�ضخور حتتاج اإىل اأدوات(؟
ملاذا تتكون معظم الأحافري من اأجزاء �ضلبة حمفوظة؟. 4
ما هي اخلطوات التي يجب اتباعها جلمع الأحافري؟. 5
ما هي الآليات التي ميكن اتباعها للمحافظة على الأحافري . 6

يف مو�ضوع بحثنا؟

لقد قمنا بتهيئة الطالبات قبل البدء ب�ضياق خطة الدراما، من 
خالل العمل معهن على �ضكل جمموعات رباعية بعر�س �ضور 
لبع�س اأنواع الأحافري على جهاز )LCD(، ثم حتفيز الطالبات 
على التفكري باأدوات وطرق لعمل جم�ضمات لأحافري ودجمها 
مع الأفكار املوجودة لدينا، فقررنا عمل جم�ضمات لالأحافري 
والثانية  الق�ضدير،  اجلب�س وعلب  مادة  الأوىل من  بطريقتني: 
به  باأ�س  ل  وقتًا  بالطريقتني  العمل  ا�ضتغرق  اجلرائد.  بورق 
يتم غ�ضل هذه  اأي�ضًا، حيث كان  الفن وال�ضرتاحة  يف ح�ضة 
املدر�ضة،  باحة  يف  ال�ضرتاحة  اأثناء  وجتفيفها  املج�ضمات 
فكان عمل املج�ضمات نقطة مهمة مل�رشوع الأحافري، فغ�ضل 
املج�ضمات وحت�ضريها اأثناء ال�ضرتاحة حّول م�رشوع الأحافري 
من م�رشوع للطالبات اإىل م�رشوع ملعظم طلبة املدر�ضة �ضغاراً 
الت�ضاوؤلت حول  من  العديد  يطرحون  كانوا  وكباراً، حيث 
امل�رشوع “�ضو هاذ؟”، “هذا دينا�ضور؟”، و”هاي �ضمكة؟”، 
َدفة؟”، “�ضو هذا؟”، “من وين جبتوها؟”، “كيف  و”هاي �ضَ
ما  ع�ضان  عندها  بوقف  اأنا  هاي عن جد  “م�س  عملتوها؟” 

حدا يخربها”.

بالن�ضبة  الأحافري  مفهوم  عّمق  امل�رشوع  من  اجلزء  هذا 
الأحافري  من  نوعني  بني  التمييز  على  و�ضاعدهن  للطالبات، 
هما القالب والأمنوذج. توقفنا برهة من الزمن وفكرنا قلياًل: 
هل انتهى امل�رشوع اإىل هنا اأم باإمكاننا اأن نوا�ضل اإجنازاتنا فيه؟ 
اخلطة  خالل  من  امل�رشوع  يف  الدراما  فكرة  توظيف  فقررنا 
عن  الطالبات  مع  التحدث  بعد  ب�ضياقها  والدخول  الدرامية 
جزء ب�ضيط عن الدراما واأدوارها، والتو�ضيح لهن متى نكون 
بالدور، ومتى نكون خارجه، فبداأنا ال�ضياق بدخول اإحدانا 
من  ر�ضالة  بداخلها  حتمل  �ضوداء  وحقيبة  قبعة  بلب�س  بدور 

موؤ�ض�ضة احلفريات العاملية بالن�س الآتي:

“حتية طيبة وبعد،
بعد الإطالع على دور موؤ�ض�ضتكم يف اكت�ضاف الأحافري والعناية بها، نود اإبالغكم برغبتنا يف تويل مهمة اكت�ضاف اأحافري جديدة 
يف اجلبل الغربي ملدينة )....(، وذلك ب�ضبب ذوبان الثلوج املرتاكمة منذ زمن بعيد، نتيجة ارتفاع درجة حرارة املنطقة فجاأة، ويل 

رجاء عندكم باأن يتم الرد خالل يومني لل�رشورة”.

وكان  القرتاحات،  بتقدمي  وبداأن  بالر�ضالة،  الطالبات  تفاجاأت 
من اأبرز هذه القرتاحات هو طلب ال�ضتعانة بخبري، وهو رجوع 
ال�ضخ�س مرة اأخرى ليطرحن عليه بع�س الت�ضاوؤلت وهن بدور 

)باحثات عن الأحافري يف املوؤ�ض�ضة( ب�ضكل فطري عفوي.

ثم  الت�ضاوؤلت،  من  جمموعة  عليه  وطرحت  اخلبري،  ح�رش 
اجلبل،  زيارة  من  بد  ل  اأنه  اإىل  واملناق�ضة  الت�ضاوؤلت  قادت 
اجلدار  على  وو�ضعنه  الأبي�س  الورق  الطالبات  فاأح�رشت 
فرتة  منذ  بالثلوج  املغطى  اجلبل  اإىل  ثم ذهنب  اجلبل،  لري�ضمن 
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زمنية طويلة، واأخذن معهن ما يلزم من اأدوات مل�ضاعدتهن يف 
اأحافري بر�ضمها، ومن هذه  به من  البحث، فتخيلن ما  عملية 
الر�ضومات: ذبابة حمفوظة مبادة من ال�ضجرة، ديدان، �ضمك، 
لقدم،  خبطات  عقرب،  �ضدفة،  خنف�ضاء،  اأ�ضجار،  اأوراق 

عظام حليوانات.

الذي  باملكان  اأحافري؛  من  الطالبات  ر�ضمنه  ما  بكل  تناق�ضنا 
وال�رشوط  عليها،  احل�ضول  وكيفية  الأحفورة،  به  وجدت 
الطالبات  اإحدى  ُتفاجئنا  لتكونها ومراحل تكونها.  الالزمة 
وتقول لنا “اإنها وجدت بي�ضة”، وهنا بداأن بالنقا�س واحلوار 
منه،  وخروجهن  بالدور  بدخولهن  ومعنا  زميالتهن  مع 
فافرت�ضن اأن البي�ضة حية بعد مل�ضها باأيديهن، واأردن الحتفاظ 
بها بعد النقا�س فيما بينهن: ماذا ميكن اأن يكون داخل البي�ضة؟ 
بعمل  ليقمن  املنا�ضب  املكان  اإىل  بطريقتهن  البي�ضة  نقلن 
للكائن  واحلا�ضنة  للبي�ضة  منا�ضبة  قيا�ضات  باأخذ  لها  حا�ضنة 
الذي افرت�ضنه، وهو الدينا�ضور، بعمل جمموعات فيما بينهن 
لتق�ضيم العمل لبناء احلا�ضنة، ثم بداأن يتخيلن �ضكله وحجمه 
تنفيذها  مت  التي  الدرامية  اخلطة  يف  هنا  اإىل  توقفنا  و�ضفاته. 
املعلمني،  اإ�رشاب  فيها  التي كان يحدث  ال�ضبت والأيام  اأيام 
اإن اأخذ قيا�ضات كل  وهنا حدث تعلم تكاملي فعلي، حيث 
لدى  والت�ضميم  القيا�س  مهارات  طور  واحلا�ضنة  البي�ضة  من 
الذهني  الع�ضف  من  اأجواء  يف  و�ضعهن  كما  الطالبات، 
بعبارة  احلا�ضنة،  يف  توفرها  الواجب  ال�رشوط  يف  للتفكري 
الدور  اأخرى لعنب دور اخلبري يف م�ضمم احلا�ضنة، ثم نفذن 

على وجه الدقة.

انتقلنا اإىل حمطة اأخرى من القطار مبفاجاأة من اإحدى الطالبات 
التي جمعت الأحافري مع اأمها من منطقة قريبة من بيتها، ويف 
احلقيقة كان جميع ما جمعنه من حجارة هي اأحافري، ومل تكن 
تعرية كما يف املرة ال�ضابقة. وتقول هذه الطالبة “ملا رحنا جنمع 
اأحافري اأنا واأمي، اأمي وجدت اأحفورة وقالت يل اأنهم كانوا 
ي�ضموها زمان )طاقية جحا( وكانت تلعب فيها وهي �ضغرية، 
فقلت لها يا اأمي: عمرك توقعت انك �ضتتزوجي وتنجبي بنت 
فاقرتحت  اأحفورة”.  لي�ضت طاقية جحا هاي  حتكيلك هذه 
املنطقة،  الأحافري يف هذه  للبحث عن  الذهاب  الطالبة  علينا 
ا�ضتوقفتنا طالبة وقالت لنا: “ل تن�ضوا الأدوات التي �ضناأخذها 
معنا، حتى ل يحدث معنا مثل املرة ال�ضابقة، عندما ذهبنا دون 
اأن ناأخذ معنا �ضيئًا حتى اأكيا�س حلمل الأحافري التي �ضنجدها”. 
وفعاًل، ذهبنا جلمع الأحافري بعد الدوام الر�ضمي نحن جميعًا، 
يف  الطالبات  اأمهات  من  عدد  بوجود  اأخرى  مرة  وتفاجاأنا 

يردن  والب�ضكويت  والع�ضري  املاء  اأيدهن  بني  يحملن  املنطقة 
بجمع  بداأنا  عليها،  والتعرف  الأحافري  جلمع  معنا  الذهاب 
اإىل  لإح�ضارها  بيوتهن  الطالبات يف  به  واحتفظت  الأحافري 

املدر�ضة.

انتقل م�رشوع الأحافري جلميع طلبة املدر�ضة، فجمعوا العديد 
من الأحافري، وطرحوا العديد من الت�ضاوؤلت مثل: “هل هذه 

اأحفورة؟”، واإىل اأهايل قريتي يربود و�ضلواد املجاورتني.

بداأت  الدرا�ضي،  العام  نهاية  اإىل  زال  ي�ضاأل وما  ال�ضوؤال  بقي 
لتجديد  الراحة  لبع�س  بحاجة  ونحن حقيقة  ال�ضيفية  العطلة 
ذكريات  معها  وحتمل  �رشيعًا،  متر  فالأيام  وتطويرها،  طاقتنا 
م�رشوع الأحافري يف ال�ضنة املا�ضية، لتعود بنا اإىل �ضنة درا�ضية 
ذاتية  دافعية  اأح�ضانه  بني  يحمل  م�ضتمر،  عمل  بنية  جديدة 
طالبة  ا�ضتوقفتنا  اأي�ضًا.  والطالبات  املعلمتني  نحن  قبلنا  من 
عن  البحث  حاولت  ال�ضيفية  العطلة  “يف  لتقول:  اأخرى 
اأ�ضماء الأحافري التي وجدناها، لكنني مل اأجد اإل اأ�ضماء �ضعبة 
تتكون من ا�ضم علمي، ول اأعرف ما هو هذا ال�ضم العلمي، 
جهاز  على  واأدخلتها  وجدناها  التي  الأحافري  ف�ضورت 

احلا�ضوب، لأتعرف من خالل ال�ضور على اأ�ضمائها”.

كثرياً  اجنذبت  حيث  با�ضتمرار،  تفاجئنا  الطالبة  هذه  كانت 
يف  اأنا  “م�س  لنا:  وتقول  اأخرى  مرة  وتفاجئنا  للم�رشوع، 

عندي دفرت عن امل�رشوع، بكتب كل اإ�ضي ب�ضري معنا”.

“جمعت اأحافري اأنا وعمتي اإللي اأجت من الأردن، وانب�ضطت 
كثري واأخذت معها ع�ضان حتطهم يف دارها كتحفة ثمينة”. مل 
يكن الكالم ال�ضابق من طالبة مبفردها، ولكن الأغلب كذلك، 
فهن يف�رشن كلمة تعلم مبا هو ملمو�س بني اأيديهن واأفكارهن 
اأنهن  على  الكربى  احلقيقة  هو  لذلك  واجنذابهن  واأقوالهن، 
يتعلمن، ي�ضرتجعن كل ما نفذ يف امل�رشوع، ويحاولن ت�ضنيف 
ما جمعنه من اأحافري وي�ضعن كل نوع من الأحافري يف علب 
الإك�ض�ضوارات. كما اختلفت الطالبات حول نوع الأحافري 
يدجمن  اإنهن  وجدنها،  التي  اخليالية  البي�ضة  اإليه  تنتمي  الذي 
من  بجميع جوانبه  والعلم  باحلقيقية  والواقع  بالواقع،  اخليال 
علوم، وريا�ضيات، ولغة عربية، ولغة اجنليزية، وتاريخ، وفن، 
فالعلم ل ينف�ضل عن جميع ما �ضبق، فلكي نتعلم، ل ن�ضتطيع 
التاريخ،  عن  العربية  اللغة  عن  الريا�ضيات  عن  العلوم  ف�ضل 
فن  والإ�ضرتاتيجيات  معينة،  اإ�ضرتاتيجيات  حتت  هذا  وكل 

قيادة ال�ضف التعليمي.
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خرائط  من  بالبناء  الغرفة  وبداأت  ون�ضجت  الفكرة  كربت 
ومادة  جمعت،  واأحافري  �ضنعت،  وجم�ضمات  فنية  فل�ضطينية 
تعليمية طبعت، ونحن الآن على �ضفاف عر�س اجلزء الأول 
املح�ضن  عبد  موؤ�ض�ضة  بوا�ضطة  اأريحا  مدينة  يف  امل�رشوع  من 
طلب  فعندما  العلوم.  تعليم  مركز  مع  بال�ضرتاك  القطان، 
ا�ضتبانة  وعمل  العر�س،  بكيفية  فكرنا  امل�رشوع،  عر�س  منا 
للم�ضرتكني املعلمني ملعرفة راأيهم بامل�رشوع، واقرتحنا وجود 
وحتدثت  عنه.  بنف�ضها  للتحدث  امل�رشوع  طالبات  من  طالبة 
الطالبة عن امل�رشوع، واأطلق عليها بالنهاية الباحثة ال�ضغرية، 

وهي حقيقة ت�ضتحق اللقب املن�ضوب اإليها.

امل�رشوع ميتد بني غرفة مدر�سية و�سفحة اإلكرتونية افرتا�سية

قامت طالبات  بل  اإىل هذا احلد،  بامل�رشوع  العمل  يتوقف  مل 
امل�رشوع باإن�ضاء �ضفحة الأحافري على )Facebook(، وتطور 
وها  جمعناها،  التي  الأحافري  لت�ضنيف  باآلية  للتفكري  العمل 
نحن م�ضتمرون يف امل�رشوع، وقد مت نقل الفكرة اإىل حمافظة 
العمل،  يف  الثانوية  فرعون  بنات  مدر�ضة  لإ�رشاك  طولكرم 
وهناك م�ضاٍع حثيثة من قبل املعلمات ومديرة املدر�ضة للعمل 
الأحافري  على  ي�ضتمل  متحف  اأو  تعليمية  غرفة  اإيجاد  على 

املجموعة من قرية فرعون والقرى املحيطة.

اأك�ضبنا  امل�رشوع  خالل  من  العمل  اإن  اآخراً،  ولي�س  واأخرياً 
جواً  الوحدة  على  واأ�ضفى  تعلمية،  تعليمية  خربة  كمعلمتني 
من املرح والع�ضف الذهني، واأ�رشك اأولياء الأمور والطالبات 
واملجتمع املحلي يف العمل، كم جعلنا نقف طوياًل اأمام عبارة 
ويتحدثن  ي�ضاألن  اليوم  فطالباتنا  بالعلم”،  التم�ضك  “علينا 
اأهاليهن  مع  اأعمالهن  بعر�س  القرار  ويتخذن  تعلمنه،  عما 
فكرتهن  ليعر�ضن  لقريتهن،  القروي  واملجل�س  ومعلماتهن 
قاموا  الذين  القطان،  املح�ضن  عبد  موؤ�ض�ضة  من  �ضيوفنا  على 
بزيارة مدر�ضة يربود الأ�ضا�ضية، فكل ال�ضكر والتقدير ملوؤ�ض�ضة 
عبد املح�ضن القطان على دعمها املعنوي واملادي للم�رشوع، 
اأن�ضطة  يف  الطالبات  اأعمال  جميع  تقدمي  على  نوؤكد  كما 
عند  عنها  الإعالن  �ضيتم  التي  الأحافري  مدونة  على  امل�رشوع 
املدر�ضة،  يف  حاليًا  املوجودات  الطالبات  قبل  من  جتهيزها 

والطالبات اللواتي انتقلن اإىل مدر�ضة �ضلواد الثانوية.

�سه�د ال�سيد - مدر�سة يربود االأ�س��سية املختلطة

اأمل حم�يل - مدر�سة فرعون الث�نوية




