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املساقات الصيفية يف تعليم العلوم ..
فضاءات وإمكانات جديدة للتعليم

�سمر قر�س

يطرح برنامج التكون املهني يف م�رشوع وليد وهيلني القطان 
لتطوير البحث والتعليم يف العلوم، لعامه الثاين م�ضاقًا �ضيفيًا 
يف العلوم، حيث عقد امل�ضاق الأول يف منطقة اأريحا كمنطقة 
يف  لينتقل   ،2012 الأول  عامه  للم�رشوع يف  الأوىل  التدخل 
عامه الثاين اإىل مدينة بيت حلم، وي�ضم م�ضاركني من منطقتي 

التدخل اجلديدتني القد�س و�ضواحيها وبيت حلم.

ميكن و�ضف العمل �ضمن تلك الأيام باأنه عملية تعاون واإنتاج 
يعمل فح�ضب،  لي�س على م�ضتوى طاقم  التفاوؤل،  اإىل  تدعو 
بل اأي�ضًا على م�ضتوى تعاون ال�ضيوف الذين عملوا مع الفريق 
�ضاركوا  الذين  وامل�رشفني  واملعلمني  امل�ضاقات،  تطوير  على 
ب�ضغف وانخراط جعلهم يعملون ل�ضاعات طويلة دون كلل. 
بالن�ضبة  امل�ضاقات  هذه  يف  طرح  ما  �ضمن  اجلديد  هو  فما 
كما  املعلمني«  »تدريب  ملفهوم  وبالن�ضبة  ال�ضابق  للم�ضاق 

يطرحها برنامج التكون املهني يف امل�رشوع؟

هدف امل�ضاق اإىل التعرف على املعلمني يف املناطق امل�ضاركة، 
القطان  وهيلني  وليد  م�رشوع  �ضمن  العمل  باأطر  وتعريفهم 

الأطر  هذه  انبنت  فقد  العلوم.  يف  والتعليم  البحث  لتطوير 
التعليمية  الأطر  يف  يبحث  اأحدهما  بحثيني،  منظورين  وفق 
يف  العلوم  تعليم  تطوير  على  خاللها  من  العمل  ميكن  التي 
يف  جديدة  طروحات  من  ذلك  على  يرتتب  وما  فل�ضطني، 
التوجهات والإ�ضرتاتيجيات والو�ضائل التي تي�رش تعليم العلوم 
وربطها باحلياة. اأما املنظور الثاين، فهو املعلم وكيفية التوجه 
اإليه كونه اجلهة الأهم التي يجب العمل معها، ل عليها، من 
اأجل الو�ضول اإىل تغيري جذري له ب�ضمته يف التعليم ومناهجه 
وواقع التعليم يف فل�ضطني عامة. فاملعلم ي�ضكل البوابة الأهم 
يتعامل  الذي  والعن�رش  التعليمي،  الواقع  هذا  على  للتعرف 
احلايل عن  امل�ضاق  متيز  لذلك،  مبا�رش.  ب�ضكل  الواقع  مع هذا 
�ضابقه بتنوع امل�ضاركني، وباآلية ان�ضمام املعلمني للم�ضاقات. 
الثالثة: احلكومية واخلا�ضة  القطاعات  امل�ضاركون من  فكان 
اأده�س  تنوع  خمتلفة.  تعليمية  مناطق  ثالث  ومن  والوكالة، 
يف  تتكرر  ل  والتعاون  للتعارف  فر�ضة  وهياأ  امل�ضاركني 
�ضفحة  على  طلبات  اإن�ضاء  مت  كما  القائم.  الرتبوي  الإطار 
امل�رشوع �ضمن موقع موؤ�ض�ضة عبد املح�ضن القطان، ا�ضتطاع 
وبرغبة  فردي  ب�ضكل  للم�ضاقات  التقدم  املعلمون من خالله 
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ذاتية، ما اأ�ضهم يف م�ضاركات فعالة لهم يف جميع امل�ضاقات. 
داخليًا  دافعًا  �ضكلت  مهنيًا،  لتطويرها  الذاتية  املعلم  فمبادرة 
يتحدى تاأثري جمريات احلياة الرتبوية التي ي�ضهدها التعليم يف 
فل�ضطني؛ �ضواء اأكانت اقت�ضادية اأم �ضيا�ضية اأم اجتماعية اأم على 
وحتديات  �ضفية  وبيئة  مدر�ضية  ظروف  من  امل�ضغر  امل�ضتوى 
اجتماعية يف بيئة املعلم التعليمية. فالرغبة يف التجديد والتغيري 
والتجاوب مع التحديات يف التعليم، هي التي دفعت الكثري 
من املعلمني لالن�ضمام للم�ضاق، كما جاء يف ا�ضتجاباتهم لبند 
امل�ضاق.  اللتحاق يف  للربنامج يف طلبات  الن�ضمام  اأ�ضباب 
وكما عرب عنه بع�س امل�ضاركني عند ال�ضتهالل يف اللقاءات، 
 ... املاألوف  عن  »اخلروج  الكامل  عبد  مرام  اأرادت  حيث 
واأرادت  بيئتهم«،  عن  الطالب  لتعليم  جديدة  طرق  وتعلم 

وتطمح  للطالب«،  »للعلوم  حمبتها  تنقل  اأن  التميمي  ماجدة 
... اأن ي�صبحوا حقاً علماء«، واأراد  »اأن ي�صبحوا علماء �صغاراً

ي�صتعملوا  واأن  العلوم،  الأطفال  »يالم�س  اأن  غبا�س  �ضميح 
جميع حوا�صهم ... وياأتوا باأ�صئلتهم لل�صف«. هذه الرغبات 

امل�ضاقات  تقدمه  اأن  يجب  ما  حول  النقا�س  وترية  رفعت 
طرحه  نود  ما  مع  توقعاتهم  توافق  مدى  وما  للم�ضاركني؟ 
وكيف  قبلهم؟  من  املتوقعة  النقا�ضات  هي  وما  الربنامج؟  يف 
اجلديدة  الروؤى  �ضمن  لها  ون�ضتجيب  احتياجاتهم  ن�ضت�ضعر 

القائمة عامليًا لتعليم العلوم؟

واملعلم  التعليم  يف  املنظورين  وكال  النقا�ضات  تلك  من  انبثق 
عليه  يكون  اأن  ما ميكن  وافرتا�ضات وت�ضورات حول  اأ�ضئلة 
تعليم العلوم يف فل�ضطني، وكيف ميكن التوجه نحوه؟ وحول 
دور املعلم والطالب واملدر�ضة واملجتمع واملوؤ�ض�ضات املحلية 
التعليم  اأن  باعتبار  العلمية،  الثقافة  ون�رش  والتعلم  التعليم  يف 
جمالته  اإىل  ميتد  اإمنا  املدر�ضي،  اإطاره  يف  حم�ضوراً  لي�س  هنا 
الأو�ضع خارج املدر�ضة، وما ميكن اأن يح�ضل من تعرف على 
الر�ضمية  الأطر غري  العلمية يف  املعرفة  من  وال�ضتفادة  العلوم 
العلمية،  واملهرجانات  واحلدائق،  واملتاحف،  كاملعار�س، 
الر�ضمية  لالأطر  عام. كذلك، كيف ميكن  ب�ضكل  احلياة  ويف 
العلمية يف املجتمع  القيم  تتعاون على رفع  اأن  الر�ضمية  وغري 
العلمية  واملهارة  واخلربة  للمعرفة  ي�ضبح  بحيث  الفل�ضطيني، 
اأثر يف حياة الإن�ضان الفل�ضطيني. من هنا، وجب البحث يف 
ما هو جديد يف ال�ضاحة العاملية يف تعليم العلوم: كيف ميكن 
ربطه بال�ضياق الجتماعي والثقايف والرتبوي يف فل�ضطني؟ ما 
هي  ما  املن�ضود؟  التغيري  هو  ما  واملعلم؟  الطالب  رغبات  هي 
يرغبون؟  حيث  اإىل  واملعلم  الطالب  �ضتنقل  التي  املمار�ضات 
هنا،  عنها  الإجابة  اأحاول  لن  غريها  واأخرى  كثرية  اأ�ضئلة 
تتعدى  تربوية  اإ�ضكاليات  تو�ضلنا حلل  اأننا  تعني  الإجابة  لأن 
حلولها الأطر النظرية الرتبوية، بل تفر�س علينا اأن ننتقل اإىل 
بني  ما  الهوة  وهي  الرتبية،  يف  الكربى  الإ�ضكاليات  اإحدى 
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اأي حل يطرح من منظور نظري  والتطبيق؛  الرتبوية  النظرية 
الو�ضول  ونحاول  نقرتحه  ما  تطبيقي.  مفعول  له  يكون  لن 
ناجحة،  واقعية  تعليمية  بتجارب  الهوة  جت�ضري  هو  اإليه، 
عليه  يكون  اأن  ميكن  ملا  ملهمًا  اأو  منوذجًا  تكون  اأن  ت�ضلح 
التعليم واملنهاج واملعلم والطالب والعالقة ما بينهم. وحدهم 
فموادها  التجارب.  هذه  ي�ضنعوا  اأن  على  قادرون  املعلمون 
اخلام بني اأيديهم. ناأمل اأن يبادروا ويبداأوا بخو�س التجربة. 
اأن نعطي ح�ص�صاً ...  اأبو ن�ضار »يجب  نادية  اأ�ضارت  فكما 
ومن ثم بناء ت�صوراتنا من جتاربنا«. واأ�ضاف امل�رشف ن�ضاأت 

لت�صبح  ترتاكم  تطبيقية  ح�ص�س  مناذج  جنمع  اأن  »علينا  قا�ضم 
وحدات متكاملة«.

ملا  امل�رشوع  يف  املهني  التكون  برنامج  يف  النتباه  نلفت  قد 
تفتح  جديدة  خربة  اأو  جتربة  نقدم  قد  اأو  الرتبية،  يف  يدور 
التي  هي  ال�ضفية  التعليمية  التجربة  لكن  املعلم.  اأمام  الآفاق 
تقع  مهمتنا  اأن  اأي  اإمكاناته؛  وت�رشح  العمل  جدوى  تثبت 
من  لنا  يتوفر  مبا  ومرافقتهم،  املعلمني  م�ضاندة  يف  اأغلبها  يف 
م�ضادر وطاقات ب�رشية ومادية ليحققوا جتاربهم. نحن معهم 

ومع طالبهم حتى تكتمل جتاربهم.

خلق  اأجل  من  وامل�ضاقات  الور�س  تخطيط  مت  �ضبق،  ما  وفق 
مع  ندخل  اأن  هدفنا  واخلربات.  التجارب  لتلك  بدايات 
يف  خربة  معًا  نن�ضئ  اأن  مغايرة.  تعليمية  اأجواء  يف  املعلمني 
اأ�ضلها تختلف عن النموذج الذي يطرح عادة يف »التدريب«. 
فكانت اأيام ميكن و�ضفها كما اأ�ضارت اإليها املعلمة اإخال�س 
بنورة »تنف�س الغبار عن اأذهان اأرهقها الروتني واأن�صاها القيم 
العلمية وح�رص تفكريها مبا هو يف الكتاب املقرر«، وكما قال 

املعلم اأمين ع�ضا »اأزالت اللجام والغطاء عن اأعيننا، كما يزال 
اللجام وغطاء الأعني عن راأ�س احل�صان. فهي جتعل احل�صان، 

ما  يرى  اأن  دون  فقط  واحد  خط  يف  ي�صري  اإمكاناته،  رغم 

هي  وما  امل�ضاقات؟  هذه  يف  اجلديد  كان  فماذا  حوله«.  هو 

تداعياته على امل�ضاركني والربنامج �ضمن امل�رشوع؟

يف  ال�ضائد  التعليم  منظور  من  »التدريب«  اإىل  ينظر  ما  عادة 
على  ينطبق  ما  فيه  املعلم  على  فينطبق  التعليمي.  املجتمع 
تلقيني؛  اأغلبه  يف  تعليم  نظام  �ضمن  و�ضف  من  الطالب 
املحا�رشة،  هي  املعلمون  عليها  تعّود  التي  فالإ�ضرتاتيجية 
واملدرب هو املحا�رش، ول يخرج املعلم عن اإطار دور املتعلم 
املتلقي. فيكون النظام الأ�ضا�ضي يف »غرفة التدريب« هو مثال 
من  الهدف  كان  فاإن  ال�ضف«.  »غرفة  عنه يف  املنبثق  للنظام 

بنظامه  التعليم  يف  التغيري  لإحداث  حماولت  هو  امل�ضاقات 
القائم، فال بد من اأن يكون املثال يف تكّون املعلم املهني مثاًل 
خمتلفًا. فبدل ما هو متعارف عليه من نظام تدريب مبفهومه من 
للمعلم  النظر  به(، فقد مت  مدرب )فاعل( ومتدرب )مفعول 
على اأنه فاعل متفاعل با�ضتمرار �ضمن م�ضاقات لها اأطر نظرية 
و�ضياقاتهم  الإن�ضان  والطالب  املعلم  بالعتبار  تاأخذ  تكاملية 
الجتماعية والثقافية واملعرفية. هناك من يقود امل�ضاق بتفاعل 
داخل  والأفكار  الأحداث  ملجريات  اآين  عاٍل  وجتاوب 
الآراء  يف  وتناظر  ذهني  وع�ضف  نقا�ضات  هناك  اللقاءات. 
وفر�ضيات وجتارب علمية ا�ضتق�ضائية وغري ذلك من ن�ضاطات 
تعليمية تهدف اإىل خرط املعلم يف امل�ضاق من جهة، ومن جهة 
فيما  كمعلم  نظره  وجهة  بني  ما  يقارن  اأن  له  ت�ضمح  اأخرى 
يدور يف غرفة �ضفه وما تكون لديه من خربة جديدة انبثقت 
التعليم.  عملية  يف  خمتلف  ومثال  للمعلم  خمتلف  مثال  من 
اأغلب  يف  اأ�ضا�ضيًا  ن�ضاطًا  ال�ضتق�ضائية  التجارب  فكانت 
واخت�ضت  عامة،  العلوم  جمالت  جميع  لم�ضت  اجلل�ضات. 
والكهرباء  والقطبية  واملغناطي�س  والروؤيا،  ال�ضوء  بتجارب 
م�ضتويات  �ضملت  اأخرى.  اأحيانًا  النووي  واحلم�س  ال�ضاكنة 
معارف خمتلفة من وجهتني؛ اخت�ضا�س املعلم وتطوير معارفه 
املعلمون  يعلمها  التي  التعليمية  املرحلة  وم�ضتوى  جهة،  من 
اأن  املعلمني  بع�س  فراأى  اأخرى.  جهة  من  تتطلبه  ما  ومعرفة 
امل�ضاقات طرحت مفاهيم وحمتوى جديداً اأحيانًا. فخلفياتهم 
نف�ضه.  بالعمق  املطلوب  تغطي كل  ل  وتخ�ض�ضاتهم  العلمية 
فمعلمو مرحلة اخلام�س حتى العا�رش لديهم تخ�ض�ضات خمتلفة 
ما بني الأحياء والفيزياء والكيمياء، بينما يعلمون يف �ضفوفهم 
يف  اجلديدة  املعرفة  اأن  �ضعر  فالبع�س  معًا.  الثالثة  املباحث 
اجلنائي والأر�س ودورانها كانت  ال�ضوء والب�رشيات والعلم 
حيث  كمحتوى  املعارف  من  ا�ضتفاد  ذويب  فمحمد  قيمة. 
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قال »لي�صت ]الب�رصيات وال�صوء[ �صمن تخ�ص�صي الدرا�صي، 
علم  يف  فتخ�ض�ضه  قبل«  من  لتغطيتها  فر�صة  هناك  تكن  ومل 

الأحياء ل يتطرق للب�رشيات كونها �ضمن تخ�ض�س الفيزياء. 
اأما اإخال�س بنورة فقد وجدت يف حتدي معرفتها يف ميالن 
فعلية عربت  ا�ضتجابة  ي�ضتدعي  الف�ضول حتديًا  وتغري  الأر�س 
اأن نعود ونبحث ونتحقق من معرفتنا  عنها فقالت: »اأجربنا 
من م�صادر جديدة«. واآخرون راأوا التجديد يف الطرح، واإن 

مل يتجدد املحتوى. فقد عربت املعلمة اإنعام عويني عن ذلك 
فقالت »اأعجبني م�صاق الب�رصيات ... لدينا مفهوم التجارب، 
لكن الطريقة كانت خمتلفة متاماً ... مل اأكن قادرة من قبل اأن 

التطبيقات  خالل  من  طرحت  كما  ب�صهولة  املفاهيم  اأو�صل 

يف امل�صاق«. فتناول م�ضاق ال�ضتق�ضاء يف ال�ضوء والب�رشيات 

حيث  ومب�ضط،  مو�ضع  ب�ضكل  العلمية  املفاهيم  من  جمموعة 
مت تب�ضيط بع�س املفاهيم املعقدة من خالل جتارب خمتلفة يف 
خلط  بني  ما  الألوان  خلط  مو�ضوع  يف  وبخا�ضة  ال�ضوء، 
الألوان للر�ضم وخلط األوان ال�ضوء. كما تناول انك�ضار ال�ضوء 
وانعكا�ضه، وال�ضفافية، وانحياد ال�ضوء، وت�ضتته، وكيف ميكن 
تي�ضري فهمها من خالل بع�س التجارب ال�ضتق�ضائية الب�ضيطة. 
اخلاطئة  املفاهيم  من  جمموعة  ا�ضتك�ضاف  يف  امل�ضاق  �ضاهم 
املتعلقة بخلط األوان ال�ضوء، كذلك اأ�ضهم يف تو�ضيح املفاهيم 
البوؤري،  والبعد  كاملرايا،  املعلمني،  لدى  وتعميقها  الأخرى 
املرايا، وكذلك تطبيقات علمية  التي تكونها  ال�ضور  وطبيعة 
ل�ضتعمال املرايا والعد�ضات والليزر يف الطب والت�ضالت. 
فكاأن الربوفي�ضور مناويل كو�ضتا من جامعة مينو يف الربتغال 
قد ا�ضتطاع اأن يو�ضل الر�ضالة التي عرب فيها للم�ضاركني يف اأن 
»التجربة ت�رصح املفهوم بب�صاطته وتطبيقاته ول حاجة لتعقيد 

معارف  با�صتعمال  ال�رصح  ن�صتطيع   ... الأطفال  اأمام  الأمور 

والزوايا  واملعادلت  الريا�صيات  كا�صتعمال  اأكرب  حتدٍّ  فيها 

... نحن ل�صنا بحاجة لذلك ... ليثبت املفهوم اأوًل بب�صاطته 

وتطبيقاته ثم ننطلق منه لفهم اأعمق«.

تاأمل املعلم يف كلتا الوجهتني، املحتوى والإ�ضرتاتيجية، كان 
فالوجهة  لذاته كمعلم ولطالبه كمتعلم.  اإدراكه  اأهمية يف  ذا 
قيمة  للتفكري يف  املعلمني  املحتوى اجلديد دفعت  املبنية على 
ينقله  اأن  به  يفرت�س  عما  النظر  بغ�س  معارفه  املعلم  يطور  اأن 
من معارف يف غرفة ال�ضف اأو ما هو حمدد يف املنهاج. فقد 
ذاتية عربوا  اإحداهما  قيمتني:  املعرفة  لهذه  اأن  املعلمون  �ضعر 
مادتهم  عر�س  يف  ثقتهم  من  يعزز  املعرفة  متلك  اأن  عن  فيها 
التعليمية ويجعلهم قادرين على روؤيتها ب�ضكل اأكرث �ضمولية، 
ما ي�ضهم يف تخطيط درو�س اأف�ضل، واختيار ن�ضاطات تعليمية 
العملية  بالتطبيقات  املعرفة  تربط  اأن  على  قادرة  �ضياقات  لها 
وباحلياة. واأما القيمة الأخرى فهي تربط عالقتهم كمعلمني 
كمعلمني  هم  يكونوا  اأن  يجب  باأنهم  واعتقادهم  بطالبهم 
يف  »طازجة«  بخربة  مروا  فقد  فيها.  والأهم  الأول  امل�ضدر 
التي  اخلربات  مباهية  يفكرون  جعلتهم  باملمار�ضة  املعرفة  بناء 
كب�رش  تكوينهم  يف  ت�ضهم  وكم  وكيف  لطالبهم،  يقدمونها 
كل  يكون  اأن  التعليم  من  الهدف  كان  فاإن  الأ�ضياء.  يعرفون 
الأ�ضياء مبحددات  تقت�رش  واأن  �ضيء وا�ضحًا و�ضوحًا كاماًل، 
املعلم  يف  امل�ضادر  وحت�رش  التعليم،  وزمن  واملنهاج  الكتب 
باأ�ضئلة جديدة، فما هي نتيجة هذه  التفكري  والكتاب، ومينع 
الإ�ضهامات ؟ فكان ملا عزمت عليه ملياء �ضليمان يف »اأن جتعل 
عليه  وافقتها  �ضدى  معهم«  العمل  وتتقا�صم  معلمني  طالبها 

نبيلة اأبو زينة واأ�ضافت »الطالب م�صارك يف التعليم ولي�س 
متلقياً دائماً ... فهو يكت�صب منا اخلربات ويعطيني من 

للتعلم«.  وحافزاً  له  دافعاً  م�صاركته  فتكون   ... خرباته 

و�ضاندت اإخال�س بنورة الفكرة عندما اأكدت اأن هناك 
للمعلمني.  ق�ضية يجب العمل عليها ومتثل حتديًا جديداً 
فـ »ثقافة الطالب احلالية تطلب اإجابات جاهزة ... لأن 
واأ�صاف حممود   .»... المتحان  اأجل  من  الدرا�صة هي 

ذويب: »ذلك يتطلب منا حماولت م�صتمرة من العمل 

مع الطالب حتى يتقبلوا الأ�صلوب اجلديد«.

ذكروا  فقد  الإ�ضرتاتيجيات،  يف  التجديد  راأوا  من  اأما 
عرب  والتعلم  والدراما  ال�ضتق�ضاء،  خالل  من  التعليم  اأن 
فقد  لهم.  بالن�ضبة  قدمية  حديثة  مفاهيم  اأي�ضًا،  امل�رشوع 
مرت كمفاهيم تعليمية على املعلمني من قبل لكن يبدو 
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املعلمة  امل�ضاقات. فقد كانت  اأنها جتلت و�ضوحًا من خالل 
حياة نبتيني تعتقد اأن الدراما هي ما مار�ضته من كتابة ن�ضو�س 
امل�ضاقات »فتحت  ... ولكن من خالل  اأدوار  وطالبات يف 
اأ�صياء كنا نغفل عنها واأخرى ل نعرفها ... فتغري  اأعيننا على 

ما  اأعجبها  فقد  عوينة  اإنعام  اأما  الآن«.  لدي  الدراما  مفهوم 

قدم يف التعلم عرب امل�رشوع، فقد »طبقنا م�صاريع يف ال�صابق 
نهايات  اإىل  فيها  ن�صل  اأن  ن�صتطع  مل  لكننا   ... مدار�صنا  يف 

املاألوف  عن  »خرجنا  فقال  هالل،  اأبو  نادر  اأما  واأهداف«. 

التعليم  اإىل  ينظر  الذي  املعلم  اإىل  التقليدي  املعلم  اإطار  ومن 

ب�صكل متكامل«. فقد كان للتطبيقات العملية لالإ�ضرتاتيجيات 

مع التاأمل امل�ضتمر يف جمرياتها اأثر يف فهمها كاإ�ضرتاتيجيات، 
والتفكري يف كيفية انتقالها اإىل غرفة ال�ضف.

العلوم.  تعليم  يف  ودوره  ال�ضتق�ضاء  على  املعلمون  فاأجمع 
غري  واأدواتها  م�ضادرها  يف  ب�ضيطة  ن�ضاطات  له  واعتمدت 
معقدة وموجودة يف البيئة املحيطة، اأو ميكن احل�ضول عليها 
تناول  مت  التطبيق.  على  للمعلم  ذلك حافزاً  ليكون  ب�ضهولة، 
العلوم  تعليم  يف  ال�ضتق�ضاء  وت�ضخري  العلوم  تعليم  مو�ضوع 
اخلاطئة  واملفاهيم  الأ�ضا�ضية،  ال�ضتق�ضاء  مهارات  لي�ضمل 
العلمية،  والنقاري�س  الر�ضمية،  غري  والعلوم  العلوم،  وطبيعة 
والتقومي التكويني، حيث �ضارك املعلمون يف ن�ضاطات جتريبية 

عملية يف ال�ضتق�ضاء حول عمل الرئتني واللدائن يف احلليب 
وم�ضارها  الأر�ضية  والكرة  الكهربائية  والدوائر  والكثافة 
ذهني  ا�ضتق�ضاء  ون�ضاطات  الأخرى،  بالكواكب  وعالقتها 
 Concept( تعتمد على ا�ضتعمال الر�ضوم الكرتونية املفاهيمية
Cartoons(. كما مت تناول اأمثلة تثري التفكري وتتمحور حولها 
العلمية.  املعرفة  وم�ضادر  العلم  طبيعة  ق�ضايا  يف  النقا�ضات 
فتباينت الآراء ما بني املعلمني حول ماهية املنطلقات العلمية 
لالأبحاث العلمية. فمن املعلمني من �ضاند اأن تكون املنطلقات 
من  تنطلق  اأن  من  مانع  ل  اأن  راأى  من  ومنهم  بحتة،  علمية 
تفكري  اأثرى  نقا�س  الرتاثي.  املوروث  اأو  الجتماعية  الثقافة 
اجلميع ووجه اأنظار احلا�رشين نحو طبيعة العلم وجتدده. كان 
للزمالء من طاقم م�رشوع وليد وهيلني القطان لتطوير البحث 
والتعليم يف العلوم اأثر يف تغيري وجهة نظر املعلمني يف التجربة 
وماهيتها. وعربت عن ذلك خلود جناجرة حيث قالت “تغري 
لدي مفهوم العلوم واملخترب ... كنت اأعتقد اأنه دون املخترب 

 ... العملي  باملفهوم  العلوم  اأعني   ... علوم  هناك  يكون  لن 

 ... مادية  واإمكانيات  واأدوات  باأجهزة  مرتبط  العلوم  وكاأن 

ولكن خالل الدورة ظهرت اأ�ص�س اأخرى اأ�صتطيع العمل من 

خاللها ول حتتاج اإىل دعم مادي لأنها متوفرة ... علي اإ�رصاك 

من خالل  عليهم  اأحكم  ولن   ... بتوقعاتهم  الطالب  جميع 

للمعلمني  عر�ضت  فقد  كذلك  اأخرى«.  مواد  يف  معارفهم 
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الر�ضمية.  غري  العلوم  �ضمن  العلوم  تعلم  يف  جديدة  وجهة 
فالقت فكرة النقاري�س العلمية ا�ضتح�ضانهم، كونها ن�ضاطات 
علمية جتريبية عملية يف اأطر حرة ل حتكمها جدران املخترب اأو 
جدران الكتب اأو املناهج. و�ضجع �ضميح غبا�س امل�ضاريع التي 
اأنه ميكن »اأن ل  يعتقد  العلمية، حيث  النقاري�س  لفكرة  تبنى 
يجد الطالب اإجابات لت�صاوؤلتهم من املعلمني ... وبخا�صة 

اإن مل ترتبط بالدر�س«، فيكون التعليم غري الر�ضمي بن�ضاطاته 

املبتكرة »جماًل مفتوحاً لتعلم الطالب وفق رغباته وتطلعاته«.

املعلمني  مع  يدخلوا  اأن  امل�ضاقات  على  القائمون  ا�ضتطاع 
يف  امل�ضاركون  انخرط  بل  وت�ضاوؤلته.  الطالب  عامل  يف 
على  التعليمي  واملوقف  املتعلم  يف  التفكري  طفا  حتى  العمل 
املعلمني  مع  احلوار  لغة  تعد  فلم  النقا�ضات.  كل  يف  ال�ضطح 
ذاتية يتحدثون فيها عن روتني التعليم ومواقفه املتكررة التي 
يعرفونها جميعًا ويتقا�ضمون همومها، بل عال النقا�س لي�ضبح 
لو....؟  الطالب  موقف  هو  فما  املحور؛  هو  فيه  الطالب 
واأين الطالب يف.....؟ ماذا ميكن اأن يفكر الطالب لو....؟ 
اأ�ضئلة  اأ�ضبحت  خالل....؟  من  الطالب  يفهم  اأن  ميكن  هل 
التعليمي  الن�ضاط  ربط  مع  امل�ضاقات  داخل  با�ضتمرار  تطرح 
بالطالب، وتركيز على العمليات ونتاجاتها وانعكا�ضاتها على 
تفكري الطالب، وكيفية تكوين معارفه بالدرجة الأوىل، بدل 
الرتكيز على املحتوى املعريف فقط. فكان املعلم ينتقل ما بني 
دور املتعلم واملعلم؛ هو تارة متعلم ميار�س الن�ضاطات التعليمية 
اجلديدة املقرتحة يف امل�ضاقات، وتارة اأخرى ينتقل لدور املعلم 
ويفكر  ناقد،  ب�ضكل  فيها  ويفكر  اجلديدة  خربته  يف  فيتاأمل 
بانعكا�ضاتها على ممار�ضاته التعليمية وعلى طالبه. كما يفكر 
التعليمية.  العملية  قيادة  عند  عليه  تفر�ضها  التي  بالتحديات 
روؤيته  لتغيري  املعلم  عند  اأن�ضاأ حاجة  الدورين  بني  ما  النتقال 
يف  التعليمية  العملية  يف  الطالب  ودور  كمعلم  دوره  حول 
غرفة ال�ضف. فقد قيم من خالل انخراطه عمليتني، اإحداهما 
ما�ضية واأخرى اآنية، وحاول التوفيق بينهما لتخطيط عمليات 

م�ضتقبلية وتكوينها.

والعامل  املعلمني  بني  ما  كان  الذي  اللقاء  تكون جمريات  وقد 
اأمريكا  يف  �ضياتل  جامعة  من  فوك�س  �ضتاماتي�س  الفيزيائي 
مثاًل ي�رشح ما �ضبق. فقد طرح التعلم عن املغناطي�س ومفهوم 
اإىل النمذجة يف التفكري وبناء  القطبية ب�ضكل مغاير. فقد جلاأ 
من  ي�رشح  كمثال  امل�ضاركني  مع  وحتديها  الذهنية  النماذج 
خالله كيف ميكن اأن يكون هناك تباين بني ما يظن املعلم اأنه 
فقد  الطالب.  ذهن  يف  يدور  قد  وما  ومفهوم،  وا�ضح  �رشح 

ومبداأ  قطبيه  وعر�س  املغناطي�س  تناول  جمرد  اأن  املعلم  يعتقد 
اأن ما  اإل  باملفهوم.  التنافر والتجاذب تكفي لإقناع الطالب 
هزت،  ثالث«  »قطب  احتمال  اإ�ضافة  من  �ضتاماتي�س  طرحه 
فهم  م�ضلمات  اأنها  يعتقدون  املعلمون  كان  ما  زلزلت  بل  ل 
ينفي وجود قطب  الذي  ال�ضوؤال: »ما  الأطفال. فكان  لدى 
ثالث؟« حتديًا وجب اللجوء اإىل ال�ضتق�ضاء حتى ين�ضاأ جواب 

مقنع بوجوده اأو عدمه. وعّل اأجمل التحديات كانت عندما 
اأن  اأنف�ضهم مكان الطالب وتخيلوا ما ميكن  و�ضع املعلمون 
الأفكار  هي  وما  املغناطي�س.  داخل  يجري  اأنه  الطفل  يعتقد 
التي تخطر يف باله اإذا ما �ضئل هذا ال�ضوؤال؟ فكانت منطلقات 
املعلمني كتجاوب للتحدي تنبع من مكانني: اأولهما من واقع 
غرفهم ال�ضفية وتالميذهم وما ي�رشدونه خالل ح�ض�س العلوم 
املتعلقة باملو�ضوع؛ وهنا واجه املعلم لأول مرة اأهمية ما يدور 
يف خميلة الطفل، وكيف ميكن البناء عليه بدل اعتباره تهريجًا 
ل معنى له. والآخر انطلق من عودة املعلم اإىل ذاته الطفولية 
وما كان يدور يف ذهنه هو عندما كان �ضغرياً؛ ولذلك اأهمية 
اأهملت  التي  واأ�ضئلته  ا�ضتف�ضاراته  املعلم  ا�ضتذكر  فقد  كبرية. 
الطالب.  به  مير  اأن  ميكن  ما  لإدراك  ذلك  ودفعه  حينها،  يف 
فظهرت اأهمية خيال املعلم الذي ميكن ا�ضتغالله لفهم الطالب 
مكنونات  يظهر  الطالب  جلعل  منه  والنطالق  وتفكريه 
فكان  عليها.  التعرف  وحماولة  وم�ضاركتها  اخليايل،  تفكريه 
للطالب �ضورة  ينقل  اأن  اأمين ع�ضا  املعلم  اتخذه  الذي  القرار 
»اأن ما يعرب عنه �صيكون له تقدير خمتلف ... ولنحاول معا اأن 

نناق�س ما مدى توافقه مع العلم القائم ...« قراراً م�ضجعًا يدل 
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على التوجه نحو التغيري.

تعود  الذي  امل�ضلمات«  »لقبول  املعلم  تاأثر وعي  فقد  كذلك 

عليه يف  اأثر  من  لذلك  كان  وما  تعلمه كطالب،  عليه خالل 
على  به  واأدى  ثابتة،  معارف  اأنها  على  العلوم  مع  التعامل 
العلوم  لطبيعة  الأ�ضا�ضية  املبادئ  اإهمال  اإىل  ال�ضنني  مدى 
اأن  نوا�رشة  منى  املعلمة  راأت  فقد  وعليه،  العلمية.  واملعرفة 
تعليم الطالب مبثل هذه الطرق املغايرة، واإن كان ملراحل ما 
الثانوية، وحتى لو مل  قبل المتحانات اخلتامية يف ال�ضفوف 
ي�ضتعمل لإجناز هذه المتحانات، فاإنه »�صيعودهم ]الطالب[ 
على اأ�صلوب حياة ... فيتعودون اأن ي�صاألوا ويحللوا ويفكروا 

اأنها  ب�صكل مطلق وعلى  املعلومة  اأخذ  يتعودوا على  اأن  بدل 

ال�رشاع  بنورة  اإخال�س  املعلمة  طرحت  كذلك  م�صلمات«. 

خاطئة  تعليمية  ممار�ضات  حول  كمعلمني  لديهم  ن�ضاأ  الذي 
تكونت لديهم على مدى ال�ضنني، واأ�ضافت حتديًا لدى املعلم 
اأن  الدورات  خالل  وحتى  كمعلمني  »التعود  بـ  و�ضفته  مبا 
نتلقى الإجابات من املحا�رصين ...«، وكيف ميكن اأن تقف 

يف غرفة ال�ضف »دون اأن نعطي اإجابة ... هذه م�صكلة وحتى 
نتعود على هذا النمط نحتاج اإىل تدريب اأنف�صنا«.

قد يكون املنظور التكاملي يف التعليم اإحدى اأف�ضل التوجهات 

يتعلمه  ما  بني  العالقة  تلك  خلق  يف  ت�ضهم  اأن  ت�ضتطيع  التي 
تطبيقات  واقع  ومع  البع�س  بع�ضها  مع  معارف  من  الطالب 
املعارف  ا�ضتعمال  ممار�ضة  القيمة يف  املعارف. وتكتمل  هذه 
ب�ضكل  بينها  ما  الفعلية  والتطبيقات والرتباطات  واملهارات 
اخلبري  عباءة  ودراما  الدراما  اختيار  فاإن  ذلك،  على  عملي. 
والتعلم عرب امل�رشوع كاإ�ضرتاتيجيات ميكن من خاللها تطبيق 
اختياراً  يكن  مل  الطالب،  لدى  معاين  يكّون  �ضياقي  تعليم 
للتعليم  اإ�ضرتاتيجيات  كونها  يف  ت�ضهم  ل  فهي  ع�ضوائيًا. 
التعلم مع احلياة فقط، بل تقوم يف  ال�ضياقي التكاملي ولربط 

بنائها الهيكلي على ال�ضتق�ضاء العلمي.

فقد كان يف م�ضاقي الدراما وعباءة اخلبري جمال خللق توا�ضل 
واحلياة  املعرفة  وعامل  واملعلم  الطالب  عوامل  بني  ما  اأعلى 
باحلياة.  العلوم  وات�ضال  والثقافية  الجتماعية  وال�ضياقات 
فدخل املعلم يف اإطار ذاتي عندما تعامل مع الدراما التكوينية 
من  فيه  وما  كمعلم  عامله  بني  ما  فجمع  اخلبري.  عباءة  ودراما 
اهتمامات  من  فيه  وما  الطالب  عامل  مع  وواجبات  اأهداف 
فقد  املعلمني.  العمل  جذب  املعرفة.  يف  ورغبات  وحتديات 
للبع�س. فكثريون كانوا  بالكامل  الدراما عاملًا جديداً  كانت 
مثل نادر اأبو هالل الذي قال: »مل اأ�صمع بالدراما كمعلم علوم 
من قبل«. قدم م�ضاق عباءة اخلبري �ضياقًا تعليميًا متكاماًل. فهو 
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دراما تعليمية و�ضكل من اأ�ضكال التعليم تبنى من خالله الأ�ضياء 
كاأنها حتدث اأمام الطالب ومعه، وبتفاعل مع احلدث والزمان. 
فيها  وينتقل  مع�ضالت،  اأو  مع�ضلة  يواجهون  اأنا�س  جوهرها 
املتعلم ما بني الأحداث والأفعال واملهام وامل�ضادر املختلفة، 
ليواجه تلك املع�ضالت ويحاول حلها. خالل تلك الرحلة، 
حت�ضل ال�ضتك�ضافات والكت�ضافات والتاأمل ويح�ضل التعلم 
يف �ضياق تفاعلي ي�ضمل التجربة العملية والبحث. فيها جذب 
العباءة  تت�ضمن  للخيال.  ا�ضتعمال  وفيها  بالق�ضية،  واهتمام 
م�ضتويات انخراط تخلق الهتمام بالق�ضية والبحث عن حل 
لها. قد تكون الق�ضية حقيقية اأو وهمية ترتكز على اخليال. 
اإل اأن احللول تفر�س تعلمًا واقعيًا. يحفز الطالب على التعلم 
من اأجل حل امل�ضكالت. هو تعلم مرتكز على الطالب، يثريه 
اآمن وي�ضمح له با�ضتعمال  ويوفر له اخلربات، يتحداه ب�ضكل 
تعلم م�ضرتك  والتفكري �ضمن خربة  وال�ضعور  املنطق واخليال 

مع زمالئه.

فكان ح�ضور املعلم املتعلم امل�ضتمتع يف تعلمه وا�ضحًا خالل 
اأن يرى ممكنات العمل  امل�ضاق. ولكن ا�ضتمتاعه مل مينعه من 
ن�ضار وجدت  اأبو  فنادية  الإ�ضرتاتيجية ل بل وحتدياته.  بهذه 
له  يكون  اأن  يجب  ولكن   ، ممتعاً جمياًل  كان  اأخذناه  »ما 
هو  اأخذناه  »ما  اأن  �ضعد  حممد  امل�رشف  وراأى  تطبيقات«. 

جزء ب�صيط ... حتى ن�صل اإىل النهاية نحتاج اإىل الكثري ... ما 

قدمته اأنت ]املدرب[ اأحتاج وقتاً حتى يتكون ... قد اأكون 

تنميطه كدر�س يف  واأ�صتطيع  مثاًل  الأربعة  الف�صول  دراما يف 

الدراما ... وقد ل اأ�صتطيع ... وقد يكون لدى غريي تفكري 

وخيال اأو�صع ويحققه بب�صاطة ... التدريب يقربنا من اأن ن�صل 

امل�ضاركني  اإدراك  يعني  قد  املزيد«.  نحتاج   ... املطلوب  اإىل 

حاجتهم للمزيد من التدريب تقييمهم ملا طرح اأمامهم اأن له 
اإيجابية  وجهة  وهذه  يتعلموها.  اأن  عليهم  جديدة،  جوانب 
لي�س ملجرد قبول املعلمني ملا طرح، بل لأنه يعك�س رغبة يف 

التحديث والتغيري.

امل�رشوع  عرب  والتعلم  الدراما  يف  ال�ضتثمار  ميكن  كذلك 
الق�ضية  تعترب  حيث  العلمية،  الجتماعية  الق�ضية  تعليم  يف 
باحلياة  التعلم  يربط  للتعلم  حقيقيًا  �ضياقًا  العلمية  الجتماعية 
وبالرتكاز  جمتمعه  يف  توؤثر  اآراء  بناء  فر�ضة  املتعلم  ويعطي 
ممار�ضة  ذلك  يف  التعلم.  اأثناء  يبنيها  التي  العلمية  املعرفة  على 
الفرد. ي�ضمح مثل  بناء  للحقوق وامل�ضوؤوليات، ما ي�ضهم يف 
هذا التعلم ببناء م�رشح للتفاعل ما بني التعلم واإنتاج املعرفة يف 
منطقة تربط فيها املعرفة بالقرار الجتماعي الأخالقي للفرد. 

ربط العلوم باحلياة من خالل العمل بالدراما مهم. ففيها تن�ضاأ 
املعرفة  الفرد مع  يتكون  اأن  �ضياقات ت�ضمح يف  العالقات يف 
املتعلم حتى  الدراما  بينهما. فكاأمنا حتت�ضن  تفاعل  من خالل 
تكتمل عنده املعارف وتلتقي مع التفكري والذات ليعملوا معًا 

على اإنتاج قرار.

والعلوم  اللغات  م�ضار  مدير  الرمياوي  مالك  من  كل  فقام 
الرتبوي،  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  يف  الجتماعية 
ببناء  اخلبري،  عباءة  يف  اخلبري  بريطانيا  من  كرين  وريت�ضارد 
الفل�ضطيني ولكن بقراءة  �ضياقات درامية ترتكز على املنهاج 
ما  �ضمن  واملحتوى  للعناوين  الختيار  يكن  فلم  له.  خمتلفة 
من  انطلقوا  بل  املدر�ضية،  الكتب  وحدات  يف  مرتب  هو 
�ضياقية  ارتباطات  وخلق  الأ�ضياء  ترتيب  واأعادوا  اأعمق،  بعد 
بينها. فقد جلاأ الرمياوي خللق �ضياق للعناية باحليوانات للتعلم 
عنها، و�ضياق اآخر حول ال�ضحة والتغذية للتعرف على الغذاء 
وج�ضم الإن�ضان. وقام كرين بابتكار رحلة ا�ضتك�ضافية لكهف 
والتبخر  والرتكيز  الذوبان  على  للتعرف  حديثًا  اكت�ضافه  مت 
والتكاثف والرت�ضيب والتبلور وغريها من املفاهيم. كما طرح 
د. نادر وهبة مدير م�رشوع وليد وهيلني القطان عباءة اخلبري 
النطالق  طالبه،  مع  بال�رشاكة  فيه،  املعلم  ي�ضتطيع  ك�ضياق 
مب�رشوع علمي. فقد خلق �ضياق حتقيقي اإجرائي يف جمموعته 
اجل�ضم  اأجهزة  عن  تعلم  مب�رشوع  النخراط  خالله  من  ميكن 
املختلفة وما يتعلق فيها من مفاهيم علمية وطبية. فراأت زينب 
الإ�ضرتاتيجية  هذه  مثل  لتطبيق  اإمكانات  هناك  اأن  �ضواورة 
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اأن »هناك موا�صيع ن�صتطيع  اأي�ضًا  مع الطالب، ولكنها راأت 
اأخذناها  التي  املتنوعة  الأ�صياء  خاللها  من  للتطبيق  نختار  اأن 

فلي�س  �ضحيح.  افرتا�س  وهذا  وننوع«.  نختار  اأن  علينا   ...

الإ�ضرتاتيجية  بهذه  والطالب  املعلم  ينغم�س  اأن  املطلوب 
فلكل  بحرفيتها.  الأ�ضياء  يطبق  اأن  املطلوب  ولي�س  تلك.  اأو 
من  جمموعة  ولكل  ذاتيته،  معلم  ولكل  متطلباتها،  مرحلة 
فحددت  معها.  تتجاوب  التي  وميولها  متطلباتها  الطالب 
اأن »تبداأ  اأولية يف  اأن تقوم به كخطوة  وداد مزهر ما ترغب 

با�صتعمال تقنيات من الدراما« تنطلق بعدها اأكرث.

يرى  اأن  يف  رغبته  عن  عرب  فقد  ر�ضوان،  وليد  امل�رشف  اأما 
الأ�ضياء حتدث فقال »حبذا لو كانت هناك جل�صة مع معلمني 
الأهداف؟  لهم  الإ�صرتاتيجيات وكيف حققت  مار�صوا هذه 

اأ�ضئلة م�رشوعة. فتوظيف  ... كيف �صارت الأ�صياء؟«. هذه 

العباءة ب�ضكل عملي يحقق للمعلم من خالله اأهدافه التعليمية 
عملية  لكنها  بذلك.  العرتاف  علينا  ال�ضهل.  بالأمر  لي�س 
التقدم خاللها بالتدريج. �ضغف املعلم بالتعليم وقناعته  ميكن 
بالأفق اجلديد وباحلاجة للتغيري كفيلة باأن ت�ضع قدمه يف اأول 
الطريق، لتن�ضاب معه الأحداث واملجريات وينتقل من جتارب 
يبادر  اأن  عليه  واأف�ضل.  اأو�ضع  جتارب  اإىل  ب�ضيطة  وخربات 
با�ضتمرار.  القطان  ور�س  اخلرباء  املعلمون  يرافق  ويحاول. 
فتجاربهم الغنية تغني اللقاءات. ا�ضتجابت املعلمة اأمرية يا�ضني 
يف  وتعمل  تعليمي،  �ضياق  يف  الدراما  برنامج  يف  املنخرطة 
عن  باحلديث  وبا�رشت  وليد  لأ�ضئلة  املبكرة  الطفولة  برنامج 

جتاربها التعليمية عّلها تقدم املثال املطلوب.

التعليم، فقد كانت م�ضاقًا مثرياً جداً لهتمام  الدراما يف  اأما 
القطان  مركز  مدير  الكردي  و�ضيم  وا�ضتطاع  امل�ضاركني. 
للبحث والتطوير الرتبوي اأن يالم�س عقول املعلمني وقلوبهم. 
الوجداين.  بل  لالأ�ضياء،  العاطفي  الإطار  هنا  املق�ضود  ولي�س 
موقفاً  يبني  املرء  يجعل  تعليمي  »فعل  باأنها  الدراما  فعّرف 
اجتاه العامل واأي�صاً يبني فعاًل باجتاه هذا العامل«. وقاد املعلمني 

اأن  مغاير.  ب�ضكل  حياتهم  يف  وميار�ضون  يعرفون  مبا  للتفكري 
نظرهم  وجهة  من  يحللونها  فهم  الأ�ضياء.  ق�ض�س  ي�رشدوا 
والأحداث  الأ�ضياء  ي�ضفون  هم  الآخرين.  نظر  وجهة  ومن 
بعنا�رش  ويفكرون  وم�ضوؤوليات  مهام  يحددون  والأفعال. 
ليحققوا  التعليمية  مهامهم  حتديد  يف  �ضت�ضاعدهم  وخربات 

تعلمًا يرغبون فيه.

اعتمد الكردي على ن�س عن فرا�ضة من رواية حلنا مينا لينطلق 

منه وي�ضل اإىل دورة حياة الفرا�ضة. مر ما بني املحطتني باأ�ضياء 
املعارف  وتربط  وترتابط  التفكري  تثري  واأحداث  واأ�ضخا�س 
باحلياة. اأ�ضار وتاأمل مع املعلمني يف كل حمطة تعلمية، وو�ضح 
جتد  احلياة  يف  اأ�ضئلة  هي  الدراما  يف  الأ�ضئلة  تكون  كيف 
فر�ضة لتكون معانيها. وكيف تلتقي العالقات مع املعلومات 
ويحدد املعلم �ضمن الدراما، التكاملية يف طبيعتها، م�ضاراً اأو 
م�ضارات هي الأهم وحتقق اأهدافه التعليمية. ناق�س دور املعلم 
واأنواع املعلمني من معلم متحكم اأو مي�رش اأو ممكن، وكيف 
تبعًا  نف�ضه  املعلم  �ضخ�س  يف  الأنواع  هذه  بني  احلوار  يكون 

للدور الذي يلعبه خالل العملية التعليمية.

مثاًل  احلرير  واإنتاج  الفرا�ضات  ق�ضية  من  عر�ضه  ملا  فكان 
�ضاهمت  متنوعة  م�ضادر  لها  وفر  مالم�ضتها.  ميكن  لق�ضية 
بانخراط املعلمني وفاقت توقعاتهم من امل�ضاركة يف امل�ضاق. 
فكما عربت عن ذلك �ضهاد الغليظ »تطور لدينا اخليال ... مل 
اأتوقع اأن تكون الدورة بهذا ال�صكل ... توقعت اأن تعلمونا 

اإ�صرتاتيجيات وكيف نعلم الأطفال ... لكنا انتقلنا اإىل اأجواء 

وتفكري  اأو�صع  معلومات   ... اأو�صع   ... متاماً  خمتلفة  اأخرى 

اأو�صع«. فبقدر ما كنت اأ�ضعد ملثل هذه الأقوال، اإل اأنها حتملنا 

تلك  على  واحلفاظ  وال�ضتمرار  املتابعة  يف  اأكرب  م�ضوؤولية 
البذرة التي زرعناها.

اأما التوجه نحو التعلم عرب امل�رشوع، فهو ا�ضتجابة لتحديات 
معها  التجاوب  يجب  والع�رشون  احلادي  القرن  يفر�ضها 
�ضمن الإطار الرتبوي التعليمي. فاملهارات املطروحة تتطلب 
ال�ضف  غرفة  اأفق  من  اأبعد  تعليمي  مادي  اأفق  �ضمن  العمل 
التقليدي  التعليم  يعجز  الدر�س، حيث  الذي ي�رشح  املعلم  اأو 
وقدرة  قيادية  من  املطلوبة  املهارات  ميلكون  اأفراد  اإنتاج  عن 
والتعاون  اجلماعي  والعمل  عنه  والدفاع  القرار  اتخاذ  على 
نحو  احلديثة  التوجهات  و�ضمن  وغريها.   ... الأقران  مع 
املعرفة والثقافة العلمية، ي�ضبح من ال�رشوري اأن يكون الفرد 
كذلك  املعرفة.  واإنتاج  والتقييم  والربط  التحليل  على  قادراً 
اتخاذ قرارات تنبع من املعرفة والتفاعل مع املنطق املجتمعي 
لفر�س  احلاجة  ذلك  يفر�س  الأخالقية يف جمتمعه.  والق�ضايا 
للتعلم تف�ضح املجال اأمام اكت�ضاب هذه املهارات. يوفر التعلم 
تهمهم  م�ضاريع  يف  لالنخراط  لالأطفال  فر�ضًا  امل�رشوع  عرب 
من  وميكنهم  العلمية(  الجتماعية  )الق�ضايا  جمتمعهم  وتهم 
معرفتهم  خاللها  من  يبنون  وحتديات  متنوعة  اأن�ضطة  اختبار 
وي�ضاركون املعلمني يف تعليمهم. هم عن�رش فاعل يف تعلمهم. 
هناك التزام وحتمل للم�ضوؤولية وتوزيع لالأدوار وعمل للفريق 
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يعمل  تفاعلي.  عمل  �ضياق  �ضمن  للمعرفة  واإنتاج  واإجناز 
فهم  للطالب.  ملكًا  التعلم  عملية  ت�ضبح  اأن  على  امل�رشوع 

يعملون يف م�رشوعهم ومن اأجل حتقيق هدف عملي.

قام مالك الرمياوي خالل امل�ضاق بالتطرق للق�ضايا الإن�ضانية 
املختلفة وارتباط العلوم املختلفة باحلياة. ارتكز على املواقف 
الإن�ضانية املختلفة التي تخلق ت�ضاوؤلت لدى الب�رش حتثهم على 
عمليات  يف  ينخرطون  بحيث  وجتذبهم  واملعرفة  التحري 
ا�ضتق�ضائية معرفية ت�ضاعدهم وتر�ضدهم حتى ي�ضبحوا قادرين 
بناء  عمليات  ترافق  خاللها.  من  جديدة  معارف  اإنتاج  على 
تنوع  هناك  امل�رشوع.  يف  ت�ضب  ومنتجات  فعاليات  املعرفة 
بل ل حمدودية يف امل�ضادر. هناك تفاعل مع املجتمع املحلي. 
على  فقط  قائمة  لي�ضت  امل�رشوع  اأهمية  اأن  الرمياوي  واأكد 
امل�ضاركني  لدى  تعلم  عمليات  من  يفر�ضه  ما  بل  خمرجاته، 
فاملنجز  مل�ضاريعهم.  واإمتامهم  ورغباتهم  اهتمامهم  من  نابعة 
هو هدف الطالب كما يرونه من وجهة نظرهم. هم بحاجة 
به  قام  الذي  ما  للمعلم هو  الأهم  بينما  للعمل.  ليدفعهم  اإليه 
الطالب حتى حققوا املنجز؟ ما هي املعارف التي خا�ضوها؟ 

ما هي املهارات التي اكت�ضبوها اأو طوروها؟

املعلمني  بني  ما  عالئقي  م�ضهد  املختلفة  امل�ضاقات  �ضاد  لقد 

ح�ضب  املعلمون  ي�ضهده  مل  امل�ضاقات  على  والقائمني 
اإح�ضا�ضهم  عن  عربوا  فقد  �ضابق.  تدريب  اأي  يف  �ضهادتهم 
حتقيق  فعاًل  ويودون  تدريبهم  يف  خمل�ضون  املدربني  باأن 
اإىل  وتدعو  ودية  العامة  الأجواء  كانت  للمعلم.  ا�ضتفادة 
باحليوية  مليئة  التدريب  وغرف  اللقاءات  وكانت  التعاون. 
فكما  ن�ضاطاتها.  يف  املنخرطة  املبت�ضمة  والوجوه  والن�ضاط 
»اعرتفت« زينب �ضواورة: » لقد رف�صت املجيء اإىل امل�صاق 
... ف�صاعاته طويلة ... وعربت عن ذلك بو�صوح ... ولكن 

الدورات  عن  بنمطه  يختلف  اأنه  وجدت  ح�رصت  عندما 

التي اأخذتها يف ال�صابق من كل اجلوانب ... الن�صاطات ... 

تنوع امل�صاركني ...«. مل تكن زينب هي الوحيدة، فكثريون 

عرّبوا عن الفكرة نف�ضها التي جالت يف اأذهانهم. لكن يبدو 
اأن اللقاءات ا�ضتحوذت على تفكريهم بحيث كانت الدورة 
ترافق فاتن �ضالمة »طوال اليوم ... هناك الكثري الذي نفكر 
فيه لكنها حمور تفكرينا الآن«، ودفعت بهيا الأعرج اأن ت�رشد 

يوميًا لعائلتها »عن التفا�صيل واملفاجئات ... واأجدهم جميعاً 
ينتظرون ما اأقول«.

لقد كانت اآراء املعلمني اإيجابية يف اأغلبها. فقد طالب اأكرثهم 
بطرح م�ضاقات ا�ضتكمالية يف العناوين التي ت�ضمنها امل�ضاق 
اأف�ضل  ت�ضهم يف دعم معارف املعلمني وتدفعهم نحو تطبيق 
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يف �ضفوفهم. ما زالت هناك اإ�ضكاليات عالقة تدور يف فلك 
الزمن الذي ل يكفي لتطبيق تعلم مغاير، وعدم توفر امل�ضادر 
واملنهاج  للطالب  الكبري  العدد  ظهر  كذلك  ب�ضاطتها.  رغم 
من  تخوف  املعلمني  لدى  كان  متكررة.  تقليدية  كتحديات 
التطبيق  بحرية  لهم  ت�ضمح  كافية  اإدارية  م�ضاندة  عدم وجود 
كانت  امل�ضاقات  يف  امل�رشفني  م�ضاركة  اأن  من  الرغم  على 
اأكرث  ي�ضمل  تخوفهم  اأن  اإل  الإ�ضكالية.  هذه  حلل  تهدف 
هو مطروح  ما  على  اطلعوا  لو  ودوا  الذين  مدار�ضهم  مدراء 
غرفة  يف  يدور  قد  عما  فكرة  لديهم  لتكون  امل�ضاقات  يف 
ال�ضف من عمل. رمبا ي�ضهم امل�رشفون مع املعلمني على نقل 
الت�ضورات اجلديدة من خالل عملهم معًا على حتقيق تغريات 

ملمو�ضة للجميع.

الذين  امل�ضاركني  جناح  هو  اإليه  تطرقت  الذي  النجاح 
ا�ضتطاعوا اأن ي�ضتقبلوا ويتفاعلوا مع اجلديد، ل بل ويطلبون 
كيف  عليه؟  �ضنحافظ  فكيف  هنا.  ثمنه  له  النجاح  املزيد. 
اجلديد؟  لتعلمهم  وتطبيقهم  معلمينا  انخراط  على  �ضنحافظ 
كيف �ضنعمل معهم يف امل�ضتقبل؟ كيف نن�ضئ منهم نواة تن�رش 
هذا ال�ضغف لآخرين؟ ما الدور املتوقع منا مقابل الدور الذي 
وروؤى  تطلعات  لدينا  املعلمني؟  م�ضاندة  يف  نلعبه  اأن  نتوقع 
حتى  مكتملة  غري  خططنا  تبقى  لكن  خاللها،  من  �ضنعمل 

نعمل مع املعلمني على حتديدها.

ب�حثة رئي�سية يف م�رشوع وليد وهيلني القط�ن

لتطوير البحث والتعليم يف العلوم




