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إضاءة على فعاليات

مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي 

نظم مركز القط�ن للبحث والتطوير الرتبوي، خالل ال�سهر الثالثة امل��سية عدداً من الفع�لي�ت واالأن�سطة تن�ولت جم�الت خمتلفة يف احلقل الرتبوي.  

وفيم� يلي اإ�س�ءة على اأبرز تلك الفع�لي�ت.

طالب فلسطينيون ينّظمون »مهرجان سينما األطفال« يف املدارس

نّظم جمموعة من طالب ال�ضفوف الثامن والتا�ضع والعا�رش من 
بالتعاون مع مركز القطان للبحث  مدار�س فل�ضطينية خمتلفة، 
والتطوير الرتبوي، خالل �ضهري كانون الثاين و�ضباط 2014، 
»مهرجان �ضينما الأطفال« يف اثنتي ع�رشة مدر�ضة يف ال�ضفة، 
ينفذه  الذي  التعليم«  يف  »ال�ضينما  م�رشوع  �ضمن  وذلك 

املركز.

ومّت خالل املهرجان عر�س �ضبعة ع�رش فيلمًا فل�ضطينيًا وعربّيًا، 
اأطفال  هم  الرئي�ضيون  اأبطالها  ومعا�رشة  ق�ضرية  اأفالم  وهي 

حلظات  الأفالم  تتناول  حيث  ومراهقون، 
يخّطون  بداأوا  منذ  الأطفال،  حياة  يف  حا�ضمة 
خطواتهم الأولية نحو عامل الكبار لي�ضّكلوا وعيًا 
بحيث  الرمزية،  الجتماعية  الإ�ضارات  يلتقط 
العامل  مع  الأوىل  مواجهتهم  الأفالم  هذه  ت�ضّور 
اإىل  امل�ضوؤولية،  به، من حتّمل  املرتبطة  القيم  ومع 
ال�ضعور بالذنب، واتخاذ القرارات، و�ضوًل اإىل 

م�ضاءلة املعتقدات ال�ضابقة.

بالتح�ضري  للمهرجانات  املنّظمون  الطالب  وقام 
اختيار  من  للمهرجان  املتطلبة  الرتتيبات  لكافة 
وحت�ضري  الدعائية،  املواد  وت�ضميم  الأفالم، 
اجلمهور  حتديد  اإىل  للعر�س،  املنا�ضبة  القاعات 

حت�رشيهم  خالل  من  الطالب  اخترب  حيث  امل�ضتهدف، 
وباأدوات  عّدة،  مواقع  من  ُعر�ضت  التي  الأفالم  للمهرجان 
قادر على  بناء وعي نقدي حتليلي  ت�ضاعد على  حتليلية خمتلفة 

قراءة اللغة ال�ضينمائية وفهم رمزيتها ومعانيها.

وكان املركز قد عقد يف اأيلول وت�رشين الثاين املا�ضيني ور�س 
اإك�ضابهم  بهدف  معلمني وطالب،  مب�ضاركة  عمل حت�ضريية، 
يف  للم�ضاعدة  ال�ضينمائي،  التحليل  واأ�ضا�ضيات  مهارات 
فئات  ي�ضتهدف  الذي  الأطفال،  �ضينما  ملهرجان  التح�ضري 
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خمتلفة من املجتمع، ت�ضمل طالب املدار�س واملجتمع املحلي.

ا�ضتك�ضاف  اإىل  التعليم«  يف  »ال�ضينما  م�رشوع  ويهدف 
غرفة  داخل  توظيفها  و�ضبل  لل�ضينما،  املختلفة  الإمكانيات 
ال�ضف يف املواد التعليمية املختلفة، حيث ياأتي امل�رشوع انطالقًا 
من اإميان املركز باأّن ال�ضينما ت�ضّكل منبعًا مهّمًا للتعرف، ولقاء 

ثقافات خمتلفة، لفهم الذات، وللتحفيز على التفكري والتاأّمل 
وطرح الأ�ضئلة، ولتقوية اخليال والإدراك الفني عند الأطفال، 
كما اأّنها تقدم لغة موازية ل يتّم الرتكيز عليها يف املدار�س، لذا 
من هنا تكمن اأهمية تقدمي �ضينما بديلة، تختلف عن ما يقّدمه 
الإمكانيات  على  وتنفتح  اجلماهريي،  والإعالم  التلفزيون 

املتعددة للمعنى، بدًل من تتويج ر�ضالة وخطاب واحد.

ورشة عمل حول الثقافة السينمائية

يف  الرتبوي  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  نّظم 
2013/11/30، ور�ضة عمل حول الثقافة ال�ضينمائية يف قاعة 
جمعية الهالل الأحمر يف البرية، �ضارك فيها 55 طالبًا وطالبًة 
باإ�رشاف  الغربية،  ال�ضفة  اأنحاء  خمتلف  من  مدر�ضة   11 من 

املخرجة راما مرعي.

وتاأتي الور�ضة ختامًا ل�ضل�ضلة ور�س بداأت العام املا�ضي �ضمن 
لإقامة  حت�ضريية  كمرحلة  التعليم«،  يف  »ال�ضينما  م�رشوع 
مهرجان �ضينما لالأطفال من تنظيم املدار�س امللتحقة بامل�رشوع.

ال�ضينمائية  املفاهيم  لبع�س  معمق  تو�ضيح  الور�ضة  وتخلل 
حللها  اأن  �ضبق  ق�ضرية   اأفالم  من  لقطات  حتليل  طريق  عن 
الطالب مع معلميهم، ومت تو�ضيح الفرق بني الأفالم الوثائقية 

والروائية، وبني الأفالم التعبريية واجلدلية.

كما مت عر�س فيلم »�ضمكة ذهبية« للمخرج عالء اأبو غو�س، 
وهو اأحد الأفالم التي �ضتعر�س خالل املهرجان.

املخرجة  مع  الفيلم  حتليل  خالل  من  امل�ضاركون  وتعرف 

مرعي على كيفية اإدارة نقا�س الفيلم مع اجلمهور، وما يجب 
الرتكيز عليه من »مقولة الفيلم«، واملونتاج، واختيار املو�ضيقى 
والألوان، وزاوية الت�ضوير، وغريها من املفاهيم ال�ضينمائية، ما 

اأنتج تنوعًا يف الآراء والتحليالت بني الطالب.

اأ�ضارت  حيث  النقا�س  يف  التنوع  هذا  على  املعلمون  واأثنى 
املعلمة رجاء �ضعد اإىل اأنه »يف بداية الور�ضة كان لدى طالبي 
كان  الور�ضة  نهاية  مع  ولكن  املو�ضوع،  من  ورهبة  تخوف 

هناك نقا�س غني يعرب عن وجهات نظر خمتلفة«.

واأ�ضافت �ضعد اأنها تتطلع اإىل »اأن يكت�ضب الطالب مع نهاية 
امل�رشوع القدرة على حتليل ما وراء ال�ضورة، وفهم اللغة الرمزية 

يف الأفالم، اإ�ضافة اإىل القدرة على اإنتاج اأفالمهم اخلا�ضة«.

ع�ضكر  بنات  مدر�ضة  من  �ضواحلي،  روان  الطالبة  وقالت 
فاملعلمة  خمتلفة،  التجربة  هذه  كانت  »لقد  الأوىل:  الأ�ضا�ضية 
عادة ما تكون مقيدة مبادة الكتاب، ولكن مرعي هي خمرجة 
النقا�س  اأقود  اأن  واأطمح  بنف�ضها.  الإخراج  جتربة  خا�ضت 

مثلها اأثناء عرو�س مهرجان مدر�ضتنا«.
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»تعريف  يف  تكمن  الور�ضة  اأهمية  اأن  اإىل  مرعي  واأ�ضارت 
الطالب واملعلمني على اللغة الب�رشية، وقدرتها على التحكم 

بالفكر وتوجيهه«.

غري  الأفالم  بتقدير  الطالب  يبداأ  »اأن  تاأمل  اأنها  واأ�ضافت 
جتزيء  كيفية  نحو  ح�ضا�ضية  لديهم  ي�ضبح  واأن  التجارية، 
اأهم  اعتباطيًا.  ننتج كفل�ضطينيني  ال�ضورة، فهو لي�س اختياراً 
الأعمال ال�ضينمائية يف الوطن العربي، وبالتايل من املهم جداً 

العمل على الثقافة الب�رشية مع الطالب يف مدار�ضنا«.

والتا�ضع  الثامن  ال�ضفوف  طالب  امل�رشوع  وي�ضتهدف 
بتنظيم  اأنف�ضهم  الطالب  قيام  على  فكرته  وتقوم  والعا�رش، 

واملعلم،  املدر�ضة  من  باإ�رشاف  بلدتهم  يف  اأفالم  مهرجان 
بحيث يقومون بتح�ضري الرتتيبات الالزمة كافة؛ من اختيار 
القاعات  حت�ضري  اإىل  الدعائية،  املواد  ت�ضميم  اإىل  الأفالم، 
بتوجيه من معلمهم  الطالب  �ضيقوم  للعر�س.  كما  املنا�ضبة 
اّتخاذ  عاتقهم  على  ياأخذون  بحيث  قيادي،  دور  مبمار�ضة 
القرارات اخلا�ضة باملهرجان، وال�ضري به نحو التحقق.  ومن 
�ضيختربون  فاإنهم  الأن�ضطة،  هذه  يف  الطلبة  انخراط  خالل 
�ضت�ضاعد  خمتلفة،  حتليلية  وباأدوات  عدة،  مواقع  من  الأفالم 
على بناء وعي نقدي حتليلي قادر على قراءة اللغة ال�ضينمائية، 
املهرجان خالل  ينظم  اأن  وفهم رمزيتها ومعانيها.  ويتوقع 
العام  من  و�ضباط  احلايل  العام  من  الأول  كانون  بني  الفرتة 

املقبل.

اختتام ورشتي عمل يف مبادئ الدراما التكونية والدراما يف التعليم

يف  الرتبوي  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  اختتم 
2014/1/5 يف جمعية الهالل الأحمر الفل�ضطيني يف البرية، 
ليومني،  ا�ضتمرت  التكونية  الدراما  مبادئ  يف  عمل  ور�ضة 
باإ�رشاف  امل�ضاركني،  املعلمني  مع  فردية  لقاءات  اإىل  اإ�ضافة 
مب�ضاركة  وذلك  اأمريوبولو�س،  كو�ضتا�س  اليوناين  اخلبري 
معلمات ومعلمي ال�ضنة الأوىل من املدر�ضة ال�ضيفية: الدراما 

يف �ضياق تعلمي.

وترّكزت الور�ضة على التخطيط الدرامي، وكيفية اإيجاد مواد 
ذات قيمة ومعنى يف تخطيط الدراما، اإ�ضافة اإىل اإيجاد الفعل 
والرتابط  الت�ضل�ضل  ومراعاة  الدرامي،  العمل  يف  احلدث  يف 

الداخلي اأثناء عملية التخطيط. 

الدرامية  ال�ضل�ضلة  توظيف  اأهمية  على  امل�ضاركون  وتعّرف 
والأحداث الفرعية خلدمة هدف تعليمي مركزي، وكيف اأّن 
تتابع الأحداث يجب اأْن يقود اإىل الهدف التعليمي املركزي 

اأثناء عملية التخطيط الدرامي.

�ضقبا  ذكور  مدر�ضة  من  معّلم  مطاوع،  �ضلمان  حممد  وقال 
مثل  يف  م�ضاركتي  “اإّن  الور�ضة:  يف  م�ضاركته  عن  الثانوية، 
هذه الور�س ُيغني خربتي ويطّور من الأ�ضاليب التدري�ضية التي 

اأتّبعها، كما ي�ضفي اإيّل مل�ضة ابتكارية ومنطقية حتليلية”. 

واأ�ضاف: “لقد اأغنى هذا امل�ضاق خرباتي ال�ضابقة، وعزز لدي 

اأهداف تعليمية، ما  ال�ضل�ضلة الدرامية خلدمة  كيفية ا�ضتخدام 
وزيادة  ال�ضف،  غرفة  داخل  اجلمود  ك�رش  على  �ضي�ضاعد 

م�ضاركة الطالب وانخراطهم يف العملية التعليمية”.

ملربيات  عمل  ور�ضة   2013/12/30 يف  اختتم  املركز  وكان 
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الطفولة املبّكرة حول الدراما يف التعليم، ا�ضتمّرت ثالثة اأيام 
اأمويروبول�س، وذلك يف جمعية الهالل الأحمر يف  باإ�رشاف 

البرية.

لريا�س  ال�ضامل  “التطوير  الور�ضة �ضمن م�رشوع  وتاأتي هذه 
من  ممّول  م�رشوع  وهو  القد�س”،  حمافظة  يف  الأطفال 
وباإ�رشاف  القت�ضادي،  الجتماعي  لالإمناء  العربي  ال�ضندوق 

موؤ�ض�ضة التعاون.

التكّونّية  الدراما  �ضكل  على  الرتكيز  الور�ضة  خالل  ومّت 
ك�ضكٍل فنّي، وكيف ت�ضري الدراما نحو مركز ي�ضّكل م�ضاحة 

ل�ضتك�ضاف مع�ضلة اإن�ضانية ما. 

وحتليل  درامية،  اأفعال  ببناء  الور�ضة  خالل  املربيات  وقامت 
خرافية  ق�ض�س  بتحليل  قمن  كما  فيها،  املعنى  طبقات 
ل�ضتخراج �ضياقات تعليمية وبناء اأحداث درامية، والتخطيط 
اإىل املركز الذي ي�ضّكل بوؤرة  لبناء خطوات مت�ضل�ضلة تو�ضل 

املعنى ونقطة ال�ضتك�ضاف.

الور�ضة  هذه  يف  “ن�ضعى  كو�ضتا�س:  قال  الور�ضة،  هذه  وعن 
اإىل البحث عن املركز يف العمل الدرامي، وكيفية ربط الدراما 
املركز،  نبنيّ  اأن  يجب  فاأّوًل  حياتنا،  يف  احلقيقية  بال�ضياقات 
وعلينا  الإجابة،  ولي�س  ال�ضوؤال  حول  يدور  العمل  اأّن  حيث 
املعطاة  الإجابات  لنتحّدى  والأفعال،  املركز  بني  نوائم  اأْن 

واجلاهزة يف احلياة”.

قويّة  تلقينية  مناذج  فل�ضطني  يف  اأجد  ما  “غالبًا  واأ�ضاف: 
هذه  مع  التعامل  اإىل  اأ�ضعى  فاإينّ  لذا  التعليمية،  العملية  يف 
الإ�ضكالية من خالل تقدمي منوذج تعليمي خمتلف عن طريق 

الدراما”.

وقال مالك الرمياوي، مدير م�ضار اللغات والعلوم الجتماعية 
الطفولة  م�رشوع  هذه �ضمن  العمل  ور�ضة  “تاأتي  املركز:  يف 
تطوير  اإىل  يهدف  الذي  املهني،  التكّون  م�ضار  يف  املبّكرة 
والتطبيق،  والفهم  املعرفة  م�ضتويات  يف  املربيات  قدرات 
قدراتهّن  ولتطوير  وعامله،  للطفل  اأعمق  فهم  لديهّن  لي�ضبح 
بحيث ت�ضعر املربية بهدف عملها ومعناه، ولكّي تتمّكن من 

ال�ضيطرة على مهنتها”.

واأ�ضاف: “تعّرفْت املربيات من خالل م�ضاركتهّن يف الور�ضة 
على التعليم من خالل الدراما، الذي ُيبنى على املعنى، وكيفية 

ا�ضتخراج املعاين والبحث عنها”.

عن  الإميان  رو�ضة  من  �ضيام  اإميان  املربية  عربّت  بدورها، 
�ضعادتها للم�ضاركة يف الور�ضة قائلة: “كانت الور�ضة مفيدة 
مع  عملي  نطاق  يف  وبخا�ضة  كافة،  امل�ضتويات  على  جداً 
الدراما  يف  الور�ضة  هذه  خالل  كثرياً  تعّمقنا  فقد  الأطفال، 
التكونّية، ويف فهم طبقات املعنى اخلم�ضة، وكيف اأّن لكل 
�ضخ�س وجهة نظر، وهدف الطبقات اخلم�س هو الو�ضول 

اإىل معرفة وفهم ال�ضخ�س الآخر ل فهمنا ومعرفتنا نحن”.

فعاليات تطوعية إلحياء جمزرة قبيا ضمن مشروع »وتكون قبيا«

مع  بالتعاون  الرتبوي،  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  نظم 
يف  الثانوية،  قبيا  بنات  ومدر�ضة  الثانوية،  قبيا  ذكور  مدر�ضة 
قبيا،  جمزرة  ذكرى  لإحياء  تطوعية  فعاليات   2013/12/24
»وتكون  م�رشوع  �ضمن  وذلك  التوايل،  على  الثانية  لل�ضنة 

قبيا«.

القرية، حتمل كل  اأ�ضجار يف مقربة  الفعاليات زراعة  وتخلل 
�ضجرة ا�ضم �ضهيد، وعبارة تخليد له، كما قام طلبة امل�رشوع 
ال�ضوارع،  اأر�ضفة  ودهان  القرية،  ل�ضوارع  نظافة  بحملة 

وور�ضة عمل بعنوان »الفنون اخل�ضبية«.
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مركز »القطان« يشارك يف مؤمتر الدراما يف التعليم

�ضارك و�ضيم الكردي، مدير مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي، يف 1/21 يف موؤمتر »الدراما يف التعليم من اأجل �ضحة نف�ضية 
اليابانية، وبال�رشاكة مع وزارة الرتبية والتعليم، �ضمن م�رشوع »نعم  اأف�ضل لالأطفال« الذي نظمه م�رشح نعم وموؤ�ض�ضة بناة ال�ضالم 

للم�ضتقبل« يف مدينة اخلليل.

ومتحور املوؤمتر يف جل�ضتيه الأوىل والثانية حول جتربة امل�ضتفيدين من م�رشوع »نعم للم�ضتقبل«، وخرباتهم العملية يف ا�ضتخدام الدراما 

لقاء تدريبي حول »تصميم الشعار«

ورشة عمل حول »الفنون اخلشبية يف التعليم«

عبد  الرتبوي/موؤ�ض�ضة  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  نظم 
املح�ضن القطان ور�ضة عمل حول الفنون اخل�ضبية يف التعليم، 
بالتعاون مع موؤ�ض�ضة دار قنديل، يومي 19-1/20، مب�ضاركة 

50 طالبًا وطالبة.

وتاأتي هذه الور�ضة �ضمن م�رشوع »عني عريك« الذي ينفذه 
وباإ�رشاف  الثانوية،  عريك  عني  مدر�ضة  مع  بالتعاون  املركز 

املعلمتني لينا اجنلي وتهاين يون�س.

باإ�رشاف  اخل�ضب،  من  يدوية  اأعمال  تنفيذ  الور�ضة  وتخللت 
اأ�ضماء  عليها  كتب  قنديل  دار  موؤ�ض�ضة  من  �ضاع،  اأبو  عالء 
�ضاحة  يف  خ�ضبية  مقاعد  بناء  مت  كما  املدر�ضة،  يف  ال�ضفوف 

املدر�ضة، وتنظيف حديقة املدر�ضة وتزيينها.
بناء حديقة  فيها  �ضيتم  امل�رشوع  من  القادمة  املرحلة  اأن  يذكر 

جمالية للمدر�ضة من خالل الفنون اخل�ضبية.

الرتبوي  والتطوير  للبحث  القطان  مركز  نظم 
»ت�ضميم  حول  تدريبيًا  لقاًء   ،2014/1/16 يف 
طالبة   20 مب�ضاركة  فني،  باإ�رشاف خالد  ال�ضعار«، 
من م�رشوع »الأحافري«، وذلك يف مدر�ضة يربود 

الأ�ضا�ضية املختلطة. 

عنا�رش  على  الطالبات  تدريب  اللقاء  خالل  ومت 
برنامج  على  تدريبهن  عرب  وذلك  �ضعار،  اأي  بناء 

»الفوت�ضوب«.
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داخل �ضفوفهم، ودور الدراما يف التعليم وتاأثريها على جوانب 
من ال�ضحة النف�ضية.

املدار�س  يف  الرتبويني  واملر�ضدين  املعلمني  امل�رشوع  وا�ضتهدف 
وموؤ�ض�ضات املجتمع املدين، وموؤ�ض�ضات تربوية.

لتوظيف  املهني  التكون  يف  منوذجًا  مداخلته  يف  الكردي  وقدم 
الدراما يف التعليم، عرب حتليل مكوناته وعنا�رشه يف �ضياق تعليمي.

واأ�ضار الكردي يف مداخلته اإىل اأهمية توظيف الدراما يف التعليم 
ك�ضياق لتعليم تكاملي.

صدور أول كتابني ضمن سلسلة أدبيات الفكر الرتبوي

 ،)Save the Children( ضدر يف كانون الأّول 2013 عن مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي، وبتمويل من موؤ�ض�ضة اإنقاذ الطفل�
كتابا “الإبداع وم�ضتقبلّيات التعليم: التعّلم يف الع�رش الرقمي” للموؤلفة اآّنا كرافت، ترجمة: وليد ال�ضويركي، و”تعليم العلوم ل�ضنوات 
 )Institute of Education Press( الطفولة املبّكرة” جلينيفري �ضميث، ترجمة: د. يو�ضف تيب�س، من اإ�ضدارات دار الن�رش الربيطانية

وذلك كجزء من “من�ضورات يف التعليم والطفولة” �ضمن �ضل�ضلة اأدبيات الفكر الرتبوي.

ويتناول كتاب “الإبداع وم�ضتقبليات التعليم”، م�ضتقبل التعليم يف العامل يف �ضوء التحّولت التكنولوجية الأخرية، ويناق�س التحدّيات 
التي تواجه التعليم يف ظل الثورة الرقمية الراهنة، وما تتطّلبه من مراجعات لأنظمة التعليم وتّوجهاته، يف حني ي�ضّكل كتاب “تعليم 
العلوم ل�ضنوات الطفولة املبّكرة” دلياًل مبتكراً ملعلمي ومتدّربي تدري�س الأطفال ال�ضغار، ويحوي الكتاب ا�ضرتاتيجيات ت�ضاعد على 

حتفيز التدري�س اجلّيد للعلوم خالل مرحلة الطفولة املبّكرة.

الطفولة  ل�ضنوات  ال�ضعبية  ة  والق�ضّ “الدراما  ذاتها، وهي  ال�ضل�ضلة  اأخرى �ضمن  ثالثة كتب  ترجمة  العمل حاليًا على  هذا وجاري 
�ضوزي  حترير  اإبداع”،   =5*5*5 العامل:  يف  البحث  الأطفال  يف  و”البحث  برنديفيل،  وفران�ضي�س  توي  نايجل  تاأليف  املبكرة” 
بانكروفت وماري فاوكيت وبيني هاي، و”منهجيات البحث لتعليم الدراما” حترير جوديث اأكرويد، ليتّم اإ�ضدار ترجماتها العربية 

عن املركز خالل الأ�ضهر القليلة املقبلة.

»مشروع وليد وهيلني القطان« ينظم يومًا علميًا يف مدرسة الدقيقة شرقي يطا

والتعليم  البحث  لتطوير  القطان  وهيلني  وليد  م�رشوع  نظم 
الدقيقة  مدر�ضة  علميًا يف  يومًا   ،2014/2/9 العلوم، يف  يف 
وذلك  اخلليل،  جنوب  يف  يطا  �رشقي  املختلطة  الأ�ضا�ضية 

بالتعاون مع منتديي معلمي حلحول ودورا.

وهي  علمية«،  »نقاري�س  اأن�ضطة  اليوم  فعاليات  وت�ضمنت 
وموجهة  اليومية  البيئة  من  م�ضتوحاة  ب�ضيطة  علمية  جتارب 
لالأطفال وعائالتهم، اإ�ضافة اإىل عر�س اأفالم علمية، وجتارب 

تفاعلية منبثقة عن مو�ضوع الأفالم املعرو�ضة، وجمموعة من 
مت  علمية،  ق�ض�س  من  وامل�ضتوحاة  والفنية  اليدوية  الأعمال 

�رشدها على الأطفال يف هذا اليوم.

ومتيز اليوم بقيام طلبة متطوعني ومهتمني بالعلوم من مدار�س 
اخلليل،  حمافظة  وجنوب  �ضمال  ودورا  حلحول  من  خمتلفة 
العلوم،  م�رشوع  باحثي  اإ�رشاف  حتت  الأن�ضطة  هذه  بقيادة 
حيث ُنظمت لهم ور�ضة عمل �ضبقت هذا اليوم يف مو�ضوع 
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هذه  مثل  بناء  وكيفية  العلمي،  التوا�ضل 
تفاعلي  ب�ضكل  وعر�ضها  واإدارتها،  الأن�ضطة 

مع اجلمهور.

وحتدث مدير امل�رشوع د. نادر وهبة عن اأهمية 
هذا الن�ضاط يف ت�ضجيع الطلبة ومعلميهم من 
تطوعية  مببادرات  بالقيام  خمتلفة  مدار�س 
تلك  وبخا�ضة  املدار�س،  بني  وت�ضبيكية 

املهددة بالهدم مثل مدر�ضة الدقيقة.

والأن�ضطة  العلوم  خالل  »من  واأ�ضاف: 
ف�ضاءات  خلق  ميكننا  العلمية،  التفاعلية 
بهم  حتيط  التي  التحديات  لفهم  لالأطفال 
املجاورة،  املدار�س  يف  الطلبة  وبزمالئهم 

وتبادل الأفكار واملعرفة فيما بينهم، فالهدف يف النهاية وعرب 
العلوم خلق جيل واٍع ومبادر وفاعل«.

اأهمية  عن  امل�رشوع  يف  الرئي�ضية  الباحثة  قر�س  �ضمر  وحتدثت 
هذه الفعاليات يف الت�ضبيك مع منتديات املعلمني كونها مراكز 
ا�ضت�ضعار معريف وثقايف، ميكن من خاللها اإدراك الحتياجات 
الرتبوية والثقافية يف �ضياقها املجتمعي، اإ�ضافة اإىل فهم خ�ضو�ضية 

املناطق التي تعمل معها املوؤ�ض�ضة، والتحديات التي تواجهها.

واأ�ضافت »اإن اختيار مدر�ضة الدقيقة يف منطقة م�ضافر يطا كان 
اختياراً وفق حاجة حقيقية، فهذا الن�ضاط هو مثال لعمل تربوي 
ثقايف يف �ضياق تكاملي مع جمموعة من املعلمني والأطفال يف 
منطقة مهددة، بهدف خلق حراك تربوي وثقايف وجمتمعي، 
الفنية  والأعمال  الأن�ضطة  هذه  ح�ضيلة  الأطفال  حمل  حيث 

معهم لتكون اأدوات جتريب تثري تفكريهم اإىل ما بعد اللقاء«.

هذه  مثل  اإن  امل�رشوع،  يف  الباحثة  بطراوي  بي�ضان  وقالت 
العلمية  الثقافة  جمال  يف  ت�ضب  الأطفال  مع  الفعاليات 

والهتمام بالعلوم.

معظم  عن  بعيدة  منطقة  يف  نعمل  الآن  »نحن  واأ�ضافت: 
الأطفال  اهتمام  مل�ضنا  حيث  واملجتمعية،  الثقافية  الأن�ضطة 
اليومية من  بحياتهم  ترتبط  �ضعروا كيف  لأنهم  رمبا  بالعلوم، 
واأغرا�س ومواد  اأدوات  ب�ضيطة م�ضتوحاة من  خالل جتارب 
واملطبخ،  واحلديقة  واملدر�ضة  البيت  يف  يوم  كل  ن�ضتخدمها 

لذلك اأردنا اأن ننقل هذه التجربة لطالب مدر�ضة الدقيقة«.

الظروف  عن  حتدث  فقد  فقيات،  وائل  املدر�ضة  مدير  اأما 
اإىل  م�ضرياً  املدر�ضة،  هذه  يف  الأطفال  بها  مير  التي  ال�ضعبة 
تفريغ  على  م�ضتمر  ب�ضكل  يعمل  الإ�رشائيلي  الحتالل  »اأن 
هذه املنطقة من �ضكانها، وبعد معاناة �ضديدة متت اإقامة هذه 
فيها،  التكنولوجيا  واإدخال  بالكهرباء،  وتو�ضيلها  املدر�ضة، 
على الرغم من توا�ضع البناء، واليوم نتوا�ضل مع موؤ�ض�ضة عبد 
ان وم�رشوع العلوم، بهدف جذب اهتمام الطلبة  املح�ضن القطَّ
بالعلوم، وما زاد من اجنذاب الطلبة يف هذه املدر�ضة لالأن�ضطة، 
هو قيادة طلبة مثلهم من مدار�س اأخرى لها، ما خلق نوعًا من 

الدافعية، وك�رش حاجز اخلوف واخلجل لديهم«.

»مشروع وليد وهيلني القطان«
ينّظم مساقًا يف التعّلم التكاملي عرب عباءة اخلبري

التعّلم  لقاءات يف م�ضاق   2013/11/30-28 بني  الفرتة  العلوم، يف  والتعليم يف  البحث  لتطوير  القطان  وليد وهيلني  نّظم م�رشوع 
العلوم من مدار�س  ا�ضتهدف جمموعة خمتارة من معلمي  اأبووت،  لوك  الربيطاين  باإ�رشاف اخلبري  التكاملي عرب منظومة عباءة اخلبري، 

احلكومة، و«اأونروا«، واخلا�ضة، من منطقة بيت حلم، وذلك يف دار الندوة يف بيت حلم.
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2 و5  اأيام  كما نّظم امل�رشوع لقاءات يف امل�ضاق ذاته 
معّلمي  من  منتقاة  جمموعة  مب�ضاركة  و2013/12/7، 
العلوم من القد�س و�ضواحيها، اإ�ضافة اإىل معلمني من 
مدار�س مرج نعجة، ومرج غزال، ومدر�ضة الزبيدات 
الثانوية،  الزبيدات  بنات  ومدر�ضة  املختلطة،  الثانوية 

وذلك يف الهالل الأحمر الفل�ضطيني يف البرية.

التي تندرج �ضمن برنامج التكّون  اللقاءات،  وهدفت 
وامل�ضطلحات  الأفكار  تعميق  اإىل  املركز،  يف  املهني 
التي �ضبق وتعّرف عليها املعلمون امل�ضاركون من خالل 
امل�ضاق ال�ضيفي الذي ُعقد يف �ضهر اآب املا�ضي، والتي 
رّكزت على التعليم التكاملي والبيئة التعليمية التكاملية.  

كما تعترب هذه اللقاءات ا�ضتمراراً ل�ضل�ضة اللقاءات �ضمن م�ضاق 
الإطار  تدريجيًا من  املعلمون  ينتقل خالله  اخلبري، حيث  عباءة 
املعطيات والبيداغوجيا  التاأمل يف  اإىل  الذاتية،  النظري واخلربة 
املتعلقة بها، و�ضوًل اإىل اإطار تطبيقي يف �ضفوفهم، والتاأمل يف 

ممار�ضاتهم ل�ضمان التطوير امل�ضتمر لعملهم.

وتطّرق امل�ضاق اإىل مفاهيم متعلقة ببيداغوجيا التعليم والتعّلم 
عرب منظومة عباءة اخلبري، حيث تعّرف امل�ضاركون على معنى 
ال�ضتق�ضاء، وكيفية طرح الأ�ضئلة ال�ضتق�ضائية، واإدارة التعلم 
الطالب وتدفعهم  التي حتّث  التعلم  ال�ضف، وم�ضادر  داخل 
الأ�ضئلة.   وطرح  والبحث  وال�ضتك�ضاف  العملية،  للتجربة 
كما �ضمل امل�ضاق الدراما املتعلقة بعباءة اخلبري، واأهمية ال�ضياق 
والدافعية  اجلديد،  تعلمهم  يف  الطالب  انخراط  يف  الدرامي 

والرغبة التي تتكّون لديهم حلل امل�ضكالت.

الدرامي  ال�ضياق  ودوره يف  اخليال،  اأي�ضًا  امل�ضاركون  وناق�س 
ويف التعلم، ومهارات الدخول يف الدور لدى املعلم والطالب، 
واأهميتها يف انخراط الطالب وخلق ال�ضياق والفريق امل�ضوؤول 

واملهمات والزبون كعنا�رش اأ�ضا�ضية يف عباءة اخلبري.

التفاعلي،  ال�ضف  مفهوم  حول  عمل  يوم  امل�ضاق  �س  وخ�ضّ
تعّلمي،  تعليمي  كاإطار  التكاملي  التعلم  اأ�ضا�س  على  املبنّي 
حيث تناول امل�ضاركون فكرة تطوير �ضفوفهم احلالية لت�ضبح 
بني  والأدوار  العالقة  ت�ضكيل  خاللها  ُيعاد  تفاعلية،  �ضفوفّا 
املعلم والطالب، فُيعطى الطالب فر�ضة لبناء خربات ومعارف 
متعلمًا  لي�ضبح  التعلم  مهمة  اإليه  وتنتقل  الأ�ضياء،  حول  ذاتية 
بـ »ور�ضة  اأ�ضبه  ال�ضف  غرفة  لتغدو  متفاعاًل،  م�ضوؤوًل  ن�ضطًا 
لطرح  وم�ضاحة  للتّعلم،  فر�س  فيها  تتوّفر  حيث  عمل«، 

الأ�ضئلة وال�ضتك�ضاف وبناء املعرفة.

»ات�ضمت  امل�رشوع:  يف  الرئي�ضية  الباحثة  قر�س،  �ضمر  وقالت 
اللقاءات باحتوائها حوارات واأ�ضئلة تربوية حول عباءة اخلبري 
من  نبعت  العملية،  و�ضماته  التفاعلي  وال�ضف  وتطبيقاتها، 
واملعلمني، وقد لحظنا  املدرب  بني  ما  واٍع  وانخراط  تفاعل 
على  مبني  عاٍل  ت�ضميم  ولديهم  امل�ضاق  املعلمون  اأنهى  كيف 
ي ُقدمًا نحو  تطّور نظري ومهارات تطبيقية اأولية، ُتهّيئهم للم�ضّ
وتبادل  التوا�ضل  رغبتهم يف  اإىل  اإ�ضافة  �ضفوفهم،  التنفيذ يف 
اخلربات فيما بينهم.  نحن �ضعيدون مبا راأيناه من تغرّي، وناأمل 

اأْن ي�ضهم هذا يف تكّونهم املهني كنواة عمل يف مناطقهم«.

يف  للم�ضاركة  �ضعادته  عن  تركمان  ذياب  امل�رشف  وعرّب 
خربات  و�ضملت  ممتعة،  اللقاءات  »كانت  قائاًل:  امل�ضاق 
يف  وبخا�ضة  املدار�س،  يف  تطبيقها  ميكن  جديدة  ومهارات 
والرتابط  التكامل  على  اأ�ضاًل  تعتمد  التي  الأ�ضا�ضية  املرحلة 
بني املوا�ضيع واملهارات، وهذا يتخّطى مفهوم ال�ضف ودور 
التفاعلي  ال�ضف  اإطار  اإىل  باملعلم  لينتقل  التقليديني،  املعلم 

ودور املعلم الواعي املي�رّش واملخطط اجليد ل�ضري التعلم«.

ين�ضّب  امل�ضاق  حمتوى  »اإّن  فقالت:  عبده،  راوية  املعلمة  اأّما 
مبعلم  النتقال  اإىل  وي�ضعى  واأ�ضاليبه،  العلوم  تعليم  �ضلب  يف 
العلوم من كونه حمدود الأفق لي�ضبح معلمًا �ضاماًل قادراً على 

بناء اأجيال مثّقفة علميًا«.

م�ضاركته  خالل  من  يتوّقع  كان  اأّنه  علي  راأفت  املعّلم  وقال 
ولكّن  التعليم،  ملهنة  النظري  امل�ضتوى  على  تغيرياً  امل�ضاق  يف 
اللقاءات تعّدت ذلك لتقوم بطرح التغيري ب�ضكل فعلي وعملي.
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"القطان" ينظم اللقاء الـ24 لـ"منتدى الدراما يف التعليم"

الرتبوي/ والتطوير  للبحث  القطان  مركز  نّظم 
و2/28   27 يومي  القطان  املح�ضن  عبد  موؤ�ض�ضة 
اللقاء الرابع والع�رشين ملنتدى الدراما يف التعليم، 
حتت عنوان »امل�رشح يف التعليم«، وذلك مب�ضاركة 
معلمات ومعلمني منخرطني يف املنتدى، وعدد 

من طاقم املركز.

م�رشحية  عر�س  الأول  اليوم  خالل  ومّت 
»حقائق« للمخرج �ضامر ال�ضابر يف مركز خليل 
تدور  حقيقية  ق�ضة  من  امل�ضتوحاة  ال�ضكاكيني، 
اجلوانب  اإىل  تتطرق  لكنها  قتل،  جرمية  حول 
بالتحقيق  يقوم  حيث  وال�ضيا�ضية،  الجتماعية 

بجرمية القتل �ضابط فل�ضطيني واآخر اإ�رشائيلي �ضمن التن�ضيق الأمني.

�رشور،  اأبو  الفتاح  وعبد  خليل،  وعامر  البا�ضا،  كامل  وهم  املمثلني،  بني  العر�س  حول  ومداخالت  نقا�س  امل�رشحية  عر�س  وتال 
واحلا�رشين.

ويف اليوم الثاين قّدم عامر خليل عر�س مونودراما بعنوان »عيد قنديل« يف جمعية الهالل الأحمر الفل�ضطيني، حيث احتوى العر�س 
على جمموعة ق�ض�س ل�ضرية ذاتية حقيقية، �ضملت ق�ض�ضًا من الأدب، والرتاث، والأ�ضدقاء، �ضّكلت ق�ضة حياة واحدة، بكل ما فيها 

من خماوف ومتع واآلم واكت�ضافات.

وقام خليل بعد العر�س بعمل متارين حول امل�رشح يف التعليم ومناق�ضتها مع امل�ضاركني. 

كما تخلل اليوم الثاين فقرة ن�ضاطات يف الكتابة امل�رشحية باإ�رشاف دميا �ضقف احليط، ت�ضمنت متارين تهدف اإىل تطوير مهارة املالحظة 
لدى الطالب وتوظيفها يف بناء وتطوير ال�ضخ�ضيات امل�رشحية، بحيث ي�ضكل الواقع مادة غنية للكاتب امل�رشحي ب�ضكل عام، وللطفل 
ب�ضكل خا�س، تفتح اأمامه جماًل وا�ضعًا لالإبداع.  ومت بعد ذلك كتابة م�ضاهد ق�ضرية ومتثيلها من قبل املجموعات، بحيث يعك�س كل 

م�ضهد خلفية ال�ضخ�ضيات املختارة.

حلقة دراسية تفاعلية لنقاش
كتاب “تعليم العلوم لسنوات الطفولة املبكرة”

نظم مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي، يوم ال�ضبت 2/15 يف مقر جمعية الهالل الأحمر يف البرية، حلقة درا�ضية تفاعلية لنقا�س 
كتاب “تعليم العلوم ل�ضنوات الطفولة املبكرة” للكاتبة الإجنليزية جينيفري �ضميث، ترجمة يو�ضف تيب�س، وذلك �ضمن لقاء ملنتدى 
الطفولة مب�ضاركة 40 من مربيات الطفولة، �ضمن م�رشوع التطوير ال�ضامل لريا�س الأطفال يف القد�س، وباإ�رشاف مالك الرمياوي مدير 
م�ضار اللغات والعلوم الجتماعية يف املركز، ود. نادر وهبة مدير م�رشوع وليد وهيلني القطان لتطوير البحث والتعليم يف العلوم 

التابع للمركز.
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ُيذكر اأّن الكتاب �ضدر يف كانون الأّول املا�ضي 
الطفل  اإنقاذ  موؤ�ض�ضة  من  وبتمويل  املركز،  عن 
“من�ضورات  �ضمن   ،)Save the Children(
الفكر  اأدبيات  �ضل�ضلة   - والطفولة  التعليم  يف 

الرتبوي”.

مرحلة  يف  العلوم  مادة  تعليم  الكتاب  ويتناول 
الطفولة املبكرة كتحدٍّ تربوي فيما يخ�ّس حتويل 
مادة علمية �ضعبة وجامدة اإىل مادة حيوية ومثرية، 
ي�ضّكل  كما  الأطفال،  معها  يتفاعل  بحيث 
تدري�س  ومتدّربي  ملعلمي  مبتكراً  دلياًل  الكتاب 
الأطفال ال�ضغار، اإذ يحوي اإ�ضرتاتيجيات ت�ضاعد 
مرحلة  للعلوم خالل  اجلّيد  التدري�س  حتفيز  على 

الطفولة املبّكرة.

وقامت املربيات بقراءة الكتاب، الذي يتاألف من ت�ضعة ف�ضول، ب�ضورة منفردة، ومن ثّم قمن مبناق�ضة ف�ضوله �ضمن جمموعات، بحيث 
تبادلن الآراء حول حمتوى الكتاب، ثّم قمن بعر�س ما مّت نقا�ضه �ضمن املجموعات لباقي املربيات.

وعن احللقة الدرا�ضية، قال الرمياوي: “تاأتي احللقة �ضمن ت�ضور منهجي خللق فر�ضة للمربيات للم�ضاركة الفاعلة يف تطوير قدراتهن 
يف القراءة املتخ�ض�ضة، والنقا�س بني بع�ضهن البع�س، والعر�س، وعر�س الأفكار املركزية وتدعيمها بالتحليالت ثم بالأمثلة”.

واأ�ضاف: “جاءت هذه احللقة الدرا�ضية كلقاء من لقاءات منتدى الطفولة الذي ميثل جزءاً من برنامج التطوير ال�ضامل للمربيات، حيث 
مت تاأ�ضي�ضه ليكون موقعًا تلتقي فيه املربيات، ويتحدثن عن جتاربهن وخرباتهن، وينتجن �ضوتهن اخلا�س”.

املربيات وخربتهن  ثقافة  لتطوير  لها، حيث تهدف  اللقاء مقدمة  �ضيكون هذا  متعددة،  قرائية  لن�ضاطات  التخطيط  “مت  اأنه  واأو�ضح 
وم�ضاعدتهن يف بناء منهجيات متنوعة يف القراءة والتحليل، كما تهدف لال�ضتفادة من املن�ضورات وامل�ضادر املتوفرة”، م�ضرياً اإىل اأن 
“هذه الأن�ضطة القرائية غري منعزلة عن حالة الن�ضاط العام التي حتدث داخل هذا امل�ضار التطويري، بل هي يف تفاعل مع امل�رشوعات 
التي جتربها املربيات مع اأطفالهن يف الرو�ضات، ومع انخراطهن يف م�ضار الكتابة؛ كتابة توثيقية لكل مراحل امل�رشوع، وكتابة تاأملية 

يف الربنامج والتجارب واخلربات، وكل ذلك يحدث �ضمن �ضيغ من الت�ضاند والتفاعل”.

وقال الرمياوي: “يف هذا اللقاء، كنا اأمام كتاب مميز من حيث اأطروحاته، حيث يقدم العلوم بو�ضفها فل�ضفة وعمليات ومنهجيات يف 
�ضكل تعلمي ومنذ الطفولة املبكرة، فالعلوم كما يقدمها هي قدرة الب�رش يف التعامل مع الأ�ضياء، وقدرة الأطفال يف طرح اأ�ضئلة ذكية، 

وكيف نحقق ذلك عرب الن�ضاط، والفعل، وال�ضوؤال، واللغة”.

الأن�ضطة  بتطبيق  بع�ضهن  قام  ثم  للكتاب،  الفردية  بالقراءة  املربيات  قامت  حيث  نوعي،  ب�ضكل  اأي�ضًا  ذلك  قاربنا  “لقد  واأ�ضاف: 
املقرتحة وحماورتها، ثم عملنا يف جمموعات وكتبنا كل الأفكار الرئي�ضة لكل ف�ضل، وبنيت على ذلك اأ�ضئلة وحتليالت واأمثلة، والأهم 
اأن اللقاء قد انتقل من احلديث حول الكتاب اإىل ما ميكننا ت�ضميته احلديث حول كالم اخلربة الداخلي، اأي العودة لبيت خربتنا الذاتية”.

وحتّدثت املربّية هزار اأبو قطي�س عن مدى اأهمية هذا اللقاء الذي اأعطى املربيات الفر�ضة والوقت لقراءة مرجع مهم يف تعليم العلوم 
ملرحلة الطفولة املبكرة.
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حت لدي الكثري من املفاهيم من  واأ�ضافت: “هذه جتربتي الأوىل يف قراءة كتاب ونقا�ضه �ضمن جمموعات، وقد اأفادتني كثرياً، اإذ تو�ضّ
خالل النقا�س الذي دار مع زميالتي، كما اأّن جتربة القراءة والنقا�س مع الآخرين اأكرث متعة واأغنى من القراءة املنفردة”.

بدوره، اأكد وهبة اأن “اأهمية هذا الكتاب تنبع من كون الكاتبة معّلمة يف الأ�ضا�س، اإذ قامت ببناء اأفكارها ونظرياتها ا�ضتناداً لتجاربها 
مع الأطفال، فهذا الكتاب يعّد اإ�ضافة نوعية اإىل املكتبة العربية يف جمال تعليم العلوم ملرحلة الطفولة املبكرة”.

كما اأّكد اأهمية الف�ضلني الثاين والثالث يف الكتاب، “فالف�ضل الثاين “كيف يتعّلم الأطفال ال�ضغار” ي�ضاعد املربيات على اإدراك كيفية 
تطّور فهم العلوم لدى الأطفال، وذلك من خالل ما يقومون ببنائه من اعتقادات حول الظواهر الطبيعية التي تتبلور من خالل تفاعل 
الأطفال مع البيئة املحيطة، اإ�ضافة اإىل العلم الذي يكت�ضبونه من تعاطيهم مع اأقرانهم، فياأتي التعليم الر�ضمي مكماًل ملا اكت�ضبه الأطفال 
ب�ضورة فطرية.  اأما الف�ضل الثالث “ما هي العلوم؟ وكيف ميكن تعزيزها؟”، في�ضاعد املربيات للو�ضول اإىل فهم اأو�ضع واأ�ضمل للعلوم، 

وتغيري النظرة النمطية عن العلوم والنظريات، واأ�ضاليب تعليمها”.

وعن مدى اأهمية الكتاب، قالت مي�ضون جرب املربية يف رو�ضة الإميان يف بيت حنينا: “اإن هناك تهمي�ضًا وا�ضحًا لتعليم العلوم يف 
ريا�س الأطفال، وذلك نظراً لطبيعة املناهج التي ترّكز على مهارات القراءة والكتابة واحل�ضاب، وتهمل العلوم كونها ثانوية ملرحلة 

الطفولة املبكرة”.

واأ�ضافت: “من خالل نقا�ضنا اليوم، اكت�ضبنا مهارات جديدة جلعل العلوم اأكرث متعة، وتعّرفنا على اأ�ضاليب لتعزيز تعليمها يف الريا�س 
باأقّل املوارد املتوّفرة”.

يوم دراسي حول تعليم األطفال ذوي التوحد يف فلسطني

الرتبوي/ والتطوير  للبحث  القطان  مركز  نظم 
موؤ�ض�ضة عبد املح�ضن القطان، يوم الثنني 2/24، 
يومًا درا�ضيًا بعنوان »تعليم الأطفال ذوي التوحد 
من  اآ�ضبي  األني  الباحثة  باإ�رشاف  فل�ضطني«  يف 
جمموعة  مب�ضاركة  بريطانيا،  يف  برينيغهام  جامعة 
التي  واملوؤ�ض�ضات  والأكادمييني  الأخ�ضائيني  من 

تعمل يف جمال التوّحد.

وياأتي هذا اللقاء يف �ضياق امل�رشوع البحثي الذي 
�ضنتني،  مدار  على  التوّحد  حول  املركز  نّفذه 
وبالتعاون مع مدر�ضة الفرندز- رام اهلل، ومركز 
�ضمن  اآ�ضبي  واأعدته  القد�س،   – ب�ضمة  الأمرية 

يف  دجمهم  على  العمل  وكيفية  فل�ضطني،  يف  التوحد  طيف  لطالب  اأف�ضل  تعليم  وتقدمي  لدعم  البحث  ويهدف  الدكتوراه.   ر�ضالة 
املدار�س، واإمكانية تطوير مهارات تفيد كافة طالب طيف التوحد من الناحية التعليمية.

وبداأ اليوم الدرا�ضي الذي اأداره د. نادر وهبة، بكلمة لو�ضيم الكردي، مدير مركز القطان للبحث والتطوير الرتبوي، اأّكد خاللها على 
»�رشورة روؤية التعليم ب�ضورة تكاملية وثيقة ال�ضلة بجميع مناحي احلياة، واأن ننظر اإىل التوحد �ضمن هذا ال�ضياق الكلي«.

واأ�ضار الكردي اإىل اأن هناك »م�ضوؤولية جماعية ينبغي على جميع املهتمني والعاملني يف هذا املجال اأن يتفاعلوا معًا، ويعملوا معًا ويفكروا 
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معًا يف اخلطوات القادمة التي يوؤ�ض�س لها هذا البحث، وال�ضتناد اإىل التجارب واخلربات التي تراكمت يف فل�ضطني عرب ال�ضنوات«.

ذوي  الأطفال  نحو  اإيجابي  موقف  هناك  يكون  اأن  �رشورة  فيه  طرحت  للبحث،  ملّخ�س  بعر�س  اليوم  م�ضتهّل  يف  اآ�ضبي  وقامت 
التوّحد، وبخا�ضة اأّن املجتمع ينظر اإليهم بطريقة �ضلبية، فالتوّحد لي�س بال�رشورة مر�ضًا اأو نق�ضًا، بل هو مو�ضوع مثري لالهتمام من 

حيث كونه ظاهرة عاملية يعي�ضها )1 – 100( من الب�رش.

وقّدمت اآ�ضبي يف مداخلتها مناذج عدة من علماء وحما�رشين وفنانني وكّتاب ذوي التوحد، وعلى الرغم من تالزم الظاهرة معهم، فقد 
اأبدعوا واألفوا كتبًا واأنتجوا اأعماًل فنية، كما اأ�ضارت اإىل عدم وجود ن�ضبة دقيقة يف فل�ضطني حول الأطفال ذوي التوّحد.

وحتدثت اآ�ضبي عن احلالت الدرا�ضية التي �ضادفتها خالل رحلتها البحثية يف فل�ضطني على مدار العامني ال�ضابقني، وركزت على دور 
املدار�س واملوؤ�ض�ضات العاملة يف هذا املجال على تزويدها باملواد ذات ال�ضلة مبو�ضوع بحثها.

االأولوي�ت،  حول  اأ�سئلة  ثالثة  عن  االإج�بة  عرب  وذلك  اجل�مع،  ال�س�مل/التعليم  الدمج  مفهوم  لنقا�س  �ضت جمموعات  اإىل  امل�ضاركون  وانق�ضم 
والتع�ون، والدمج، وهي: م� هي االأمور التي يتعني فعله� لتطوير تعليم االأطف�ل ذوي التوحد يف فل�سطني؟ م� االأفك�ر املوجودة لديك جلعل هذا ممكن�ً 

يف فل�سطني؟ م� هي اخلطوة الت�لية براأيك؟

وعربّت �ضلمى اخلالدي، امل�رشفة على ق�ضم الرتبية اخلا�ضة يف مدار�س الأوقاف بالقد�س، عن �ضعادتها للم�ضاركة يف اليوم الدرا�ضي 
اإليه  قائلة: »اأتاح هذا اليوم الدرا�ضي جلميع الأطراف املعنية مبو�ضوع التوّحد الفر�ضة لتبادل اخلربات، والطالع على ما خل�ضت 

اآ�ضبي من ا�ضتنتاجات وتو�ضيات يف بحثها«.

واأ�ضافت »كما ي�ضّكل هذا اليوم الدرا�ضي مرجعًا لنا ملعرفة و�ضع الأطفال ذوي التوّحد يف فل�ضطني، حيث من ال�رشوري جداً اأْن 
التعليم  ن�ضتمر يف العمل الت�ضاركي والتباديل معًا ونوّحد جهودنا، ونراجع توجهاتنا وروؤيتنا مبا يخ�ّس مو�ضوع التوّحد يف �ضياق 

اجلامع والدمج ال�ضامل«.

اأما رنا م�ضتكلم، م�ضوؤولة ق�ضم الرتبية اخلا�ضة يف مدر�ضة الفرندز للبنات، فقالت: »كان اليوم الدرا�ضي غنّيًا ومفيداً يل وللمعلمات 
من خالل  التي جمعتها  البيانات  على  بناًء  وعملية،  تف�ضيلية  ومعلومات  نتائج  اآ�ضبي  املدر�ضة، حيث عر�ضت  من  رافقنني  اللواتي 
املقابالت، وال�ضتبانات، واملالحظات، والنقا�ضات، وور�س العمل واملجموعات البوؤرية، وطرحت اإ�ضرتاتيجيات وخطط عمل ملا 
يجب عمله يف مو�ضوع التوّحد.  كما اأننا ا�ضتفدنا كثرياً من العمل يف جمموعات، اإذ تبادلنا التجارب واخلربات فيما بيننا، وخل�ضنا 

اإىل اإجابات متقاربة ومت�ضابهة عن الأ�ضئلة املطروحة«.

يوم علمي يف مدرسة الدقيقة شرقي يطا

الأحد  الرتبوي،  والتطوير  للبحث  القطان  العلوم/مركز  يف  والتعليم  البحث  لتطوير  القطان  وهيلني  وليد  م�رشوع  نظم 
2014/2/9، يومًا علميًا يف مدر�ضة الدقيقة الأ�ضا�ضية املختلطة �رشقي يطا يف جنوب اخلليل، وذلك بالتعاون مع منتديي معلمي 

حلحول ودورا.

لالأطفال  وموجهة  اليومية  البيئة  من  م�ضتوحاة  ب�ضيطة  علمية  جتارب  وهي  علمية«،  »نقاري�س  اأن�ضطة  اليوم  فعاليات  وت�ضمنت 
اليدوية  املعرو�ضة، وجمموعة من الأعمال  اأفالم علمية، وجتارب تفاعلية منبثقة عن مو�ضوع الأفالم  اإىل عر�س  اإ�ضافة  وعائالتهم، 

والفنية وامل�ضتوحاة من ق�ض�س علمية، مت �رشدها على الأطفال يف هذا اليوم.



رؤى تربوية - العددان الرابع واألربعون واخلامس واألربعون 252

وع
شر

مل
رب ا

م ع
عل

الت

متطوعني  طلبة  بقيام  اليوم  ومتيز 
خمتلفة  مدار�س  من  بالعلوم  ومهتمني 
وجنوب  �ضمال  ودورا  حلحول  من 
الأن�ضطة  هذه  بقيادة  اخلليل،  حمافظة 
العلوم،  م�رشوع  باحثي  اإ�رشاف  حتت 
حيث ُنظمت لهم ور�ضة عمل �ضبقت 
التوا�ضل  مو�ضوع  يف  اليوم  هذا 
العلمي، وكيفية بناء مثل هذه الأن�ضطة 
واإدارتها، وعر�ضها ب�ضكل تفاعلي مع 

اجلمهور.

وهبة  نادر  د.  امل�رشوع  مدير  وحتدث 
ت�ضجيع  يف  الن�ضاط  هذا  اأهمية  عن 
خمتلفة  مدار�س  من  ومعلميهم  الطلبة 
وت�ضبيكية  تطوعية  مببادرات  بالقيام 

بني املدار�س، وبخا�ضة تلك املهددة بالهدم مثل مدر�ضة الدقيقة.

واأ�ضاف: »من خالل العلوم والأن�ضطة التفاعلية العلمية، ميكننا خلق ف�ضاءات لالأطفال لفهم التحديات التي حتيط بهم وبزمالئهم 
الطلبة يف املدار�س املجاورة، وتبادل الأفكار واملعرفة فيما بينهم، فالهدف يف النهاية وعرب العلوم خلق جيل واٍع ومبادر وفاعل«.

وحتدثت �ضمر قر�س الباحثة الرئي�ضية يف امل�رشوع عن اأهمية هذه الفعاليات يف الت�ضبيك مع منتديات املعلمني كونها مراكز ا�ضت�ضعار 
معريف وثقايف، ميكن من خاللها اإدراك الحتياجات الرتبوية والثقافية يف �ضياقها املجتمعي، اإ�ضافة اإىل فهم خ�ضو�ضية املناطق التي 

تعمل معها املوؤ�ض�ضة، والتحديات التي تواجهها.

واأ�ضافت »اإن اختيار مدر�ضة الدقيقة يف منطقة م�ضافر يطا كان اختياراً وفق حاجة حقيقية، فهذا الن�ضاط هو مثال لعمل تربوي ثقايف 
يف �ضياق تكاملي مع جمموعة من املعلمني والأطفال يف منطقة مهددة، بهدف خلق حراك تربوي وثقايف وجمتمعي، حيث حمل 

الأطفال ح�ضيلة هذه الأن�ضطة والأعمال الفنية معهم لتكون اأدوات جتريب تثري تفكريهم اإىل ما بعد اللقاء«.

وقالت بي�ضان بطراوي الباحثة يف امل�رشوع، اإن مثل هذه الفعاليات مع الأطفال ت�ضب يف جمال الثقافة العلمية والهتمام بالعلوم.

واأ�ضافت: »نحن الآن نعمل يف منطقة بعيدة عن معظم الأن�ضطة الثقافية واملجتمعية، حيث مل�ضنا اهتمام الأطفال بالعلوم، رمبا لأنهم 
اأدوات واأغرا�س ومواد ن�ضتخدمها كل يوم يف البيت  �ضعروا كيف ترتبط بحياتهم اليومية من خالل جتارب ب�ضيطة م�ضتوحاة من 

واملدر�ضة واحلديقة واملطبخ، لذلك اأردنا اأن ننقل هذه التجربة لطالب مدر�ضة الدقيقة«.

الحتالل  »اأن  اإىل  م�ضرياً  املدر�ضة،  الأطفال يف هذه  بها  مير  التي  ال�ضعبة  الظروف  فقد حتدث عن  فقيات،  وائل  املدر�ضة  مدير  اأما 
الإ�رشائيلي يعمل ب�ضكل م�ضتمر على تفريغ هذه املنطقة من �ضكانها، وبعد معاناة �ضديدة متت اإقامة هذه املدر�ضة، وتو�ضيلها بالكهرباء، 
ان وم�رشوع العلوم، بهدف  واإدخال التكنولوجيا فيها، على الرغم من توا�ضع البناء، واليوم نتوا�ضل مع موؤ�ض�ضة عبد املح�ضن القطَّ
جذب اهتمام الطلبة بالعلوم، وما زاد من اجنذاب الطلبة يف هذه املدر�ضة لالأن�ضطة، هو قيادة طلبة مثلهم من مدار�س اأخرى لها، ما 

خلق نوعًا من الدافعية، وك�رش حاجز اخلوف واخلجل لديهم«.




