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مشاريع تربوية
يف ظـل الدفـيـئــة
أمل أبو تايه و إبـراهيـم أبـو الهـيـجـا

سنستعرض

معكم يف ه���ذا الفصل مدى تأثري مرشوع “الدفيئة”
عىل واحـ��دة من املؤسســـات الرشيكة .لقـــد تبلورت
ُ
الدفيئـــة وتطورت ونفذت بجميع مراحلها يف مدرســـة مســـار الـــي ترعاها جمعية
ً
مس���ار – مرك���ز للرتبية .لق�دــ كان التأث�ي�ر إما مب���ارشا أو غري مب���ارش .فقد بادرت
ُ
إىل ق�ســ م���ن املبادرات معلمات ش���اركن يف م�ش�روع “الدفيئة” ،حيـــث خضن يف
موض���وع الس�ي�رورة التعلمييـ��ة الريادي���ة مضن دورة “تدريــ�ب املتدرب�ي�ن” ،فميا تأثر
قســـ آخ���ر بثقافةـــ املؤسســ�ة الــ�ي عملــ�ت وقـــادت ه���ذا امل�ش�روع .تعمتـــد جميع
املب���ادرات يف جوهرهاـــ عىل مفاهيـــ وطرق عم���ل تبلورت يف م�ش�روع “الدفيئة”،
فجميعهـــا تعاملـــت ،باعتبارهـــا مبـــادرات رياديـــة ،مـــع موضوعـــة التعلـــم كحزي
اجمتاعيـــ مش���ارك ،وقد اس���تعملت س�ي�رورة التعلمي املفت���وح كآلية.
ليـــس الهدف هنا توثيق املبـــادرات بالتفصيل أو تحويلها إىل وحدة تعلميية مفصلة،
وإمنا تســـليط الضوء عىل مركباتها األساســـية كمنوذج عمل مت يف مؤسســـة حاضنة
ملنظومـــة فكري���ة جديدة .إذا هي ليســـت بالرضورة تطبيق لألفـــكار اليت طرحناها
يف بدايـــة الكتيـــب كما أنها ليســـت بالرضورة ممارســـات تبلور مـــن خاللها الفكر،
وإمنــ�ا انبثقت يف مؤسســ�ة تحمل وترعــ�ى هذا الفكر فتتأثر منــ�ه ،ويف ذات الوقت
تؤثر عليه.
غالبـــا ما نســـتبدل ،يف جميع املبـــادرات ،املصطلحات الســـائدة يف املنظومة الفكرية
التقليدي�ةــ مبصطلح�اــت أوردناهـــا يف بدايــ�ة الكتي���ب .ولكننـــا أحيانـــا نســـتعمل
املصطلحـ��ات السـ��ائدة لـك�ي نوضح الفكـ��رة للقاريء ولـك�ي ال نبعده عـ��ن املمضون.
ً
فنح���ن مثــ�ا نس���تعمل كلم���ة “مرافقة” للصف ب�دــل معلم���ة .كما أننـــا نكرث من
ً
اس���تعمال “ح�يزـ تعلميي مش���ارك” بدل صـــف لنشـــر أوال ،إىل أننـــا ال نتحدث عن
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ص��فـ ع���ادي ،وإمنا عن لق���اء بني الطالب واملعلمني يف س���ياقات تعلميي���ة مختلفة.
إن مصطلح حزي تعلميي مشـــارك قد مت تعريفه بشـــكل موســـع يف كتيب أصدرته
جمعي���ة مس���ار – مركز للرتبية تحت عن���وان “الحزي االجمتاعـ��ي كأداة لبناء رشاكة”
وتجدونـــه يف موقع الجمعيـــة .www.masar-edu.org
رغـــم أن جميـــع املبادرات تعمتـــد عىل مفهوم الحزي التعلميي املشـــارك وتســـتعمل
آلي���ات التعل�يمـ املفت���وح إال أن قميتهـــا وغناها يكمـــن يف االختالف والتنـــوع بينها،
واألمـــر ينعك���س يف السيـــاقات واملواضي���ع :أهدافها،ودوافعه���ا ،وآليات العمل
املتبعةـــ يف كل مب�اــدرة منه���ا .بنـــاء عليـــه ،فـــإن هدف مـــروع الدفيئـــة يف نهاية
املطاف يكمن يف تطوير آلية تعلمي وتدريب ريادية ميكن أن تســـاهم يف ســـرورة
التغي�يــ االجمتاع���ي .وهـــذه املبـــادرات ،باعتبارها حـــاالت للتعلم ،هـــي داللة عىل
إمكانيـ��ة التغيـي�ر ،كما أنهـ��ا برهان أن التغيـي�ر يحمل يف جوهره اسـ��تدامة.
املب�اــدرة األوىل :تحت عنــ�وان «التغيري االجمتاعي من خالل االســ�تحداث» 43.و هي
مبـــادرة قامـــت بها إحدى املتدربـــات يف دورة «تدريب املتدربني» ،مرافقة ممترســـة
يف العمـــل الرتبوي الريادي وذات خربة طويلة يف مســـار .هـــذه املبادرة تتعامل مع
«حصـــة» الفنـــون كحزي تعلميي مشـــارك ،وتســـتعمل آليـــات التعلـــم املفتوح ليك
ّ
تعمـــق الوعي بخصوص موضوع االســـتدامة.
أمـــا املبـــادرة الثانيـــة :44وهـــي تحـــت عنوان «حلـــوة يا بلـــدي» فهـــي ،يف جوهرها
ً
تش���كل منوذجـ��ا ملفهوم «القيادة املش��اـركة» ،حيث تقود املرافقة بشـــكل مشـــارك
ّ
يعـــد األهـــل رشكاء فيها .وبذا ،فـــإن األهل ينتقلون مـــن دور املتلقي إىل
مبـــادرة
دور الفاعـــل والرشيـــك يف املســـرة الرتبوية يف صف البســـتان.
أمـــا املبادرة الثالثة 45وه���ي تحت عنوان “مرسح الظل ي���روي حكاية” فتعكس يف
جوهره���ا مفهوم القيادة املش���اركة ب�ي�ن أفراد طواقم عمل مختلفة يف املؤسس���ة.
ً
هـــذه املبـــادرة تجمع معلمـــات ملواضيع مختلفـــة وتحديدا اللغة العربيـــة واملواضيع
اإلبداعيـــة ،بهـــدف بناء حـــز تعلميي مفتوح يتعلـــم الطالب فيـــه اللغة من خالل
نظرة مشولية.
املبـ��ادرة الرابع���ة وه���ي تح���ت عن���وان “وللف���وىض معىن״ ،يف ه���ذه املب���ادرة تبين
مرافق���ة موض���وع املوس���يقى ح�ي�ز تعلميي مش���ارك مبس���تويني :مس���توى مربيات
 .43املرافقة نرمني عبد الهادي ،معلمة الفنون ومربية صفوف السابع والثامن يف مدرسة مسار للرمحلة االبتدائية.
خريجة دورة “تدريب املدربني” مضن مرشوع “الدفيئة”.
 .44املرافقة بريهان موىس-هريش ،معلمة صف البستان يف مدرسة مسار ،خريجة دورة “تدريب املدربني” مضن مرشوع
“الدفيئة”.
 .45املرافقة هي ميسا أبو حاطوم معلمة اللغة العربية للصفوف االبتدائية ومربية الصف الثالث.
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الصف���وف املش���اركة متجس���د بالعمل املش�ت�رك له���ذا الطاقم ،ومس���توى الطالب
متجس���د بلقاء ط�ل�اب جميع الصفوف لبناء فرقة موس���يقية متكامل���ة فيها جميع
األجيـــال .46وه���ي مب���ادرة مت مرافقته���ا من قب���ل مديرة م�ش�روع الدفيئ���ة وتعترب
منوذج للمبادرات اليت تتأثر من ثقافة املؤسس���ة الحاضنة للمرشوع.فميا تســـتعرض
املبـــادرة الخامســـة 47واألخرية كيف من املمكن اســـتخدام ســـرورة التعلمي املفتوح
ومفاه�ي�م “الحـــز التعلميـــي املشـــارك من أجل خلـــق حزي آمـــن للطـــاب الثانويني
لـــي يمتكنوا فيه من تطوير مهارات القيادة املشـــاركة ويقومـــو بتذويت دورهم
كـــوكالء تغيـــر مـــن خالل قيـــادة مشـــاريع ومبـــادرات رياديـــة تتنـــاول تحديات
اجمتاعيـ��ة وموضوعات مثل الجنسـ��انية وحقـ��وق املرأة.
كلنـــا أمـــل خالل بأن تســـاهم هذه املبادرات عىل شـــحن ودفع أحـــام و ابداعات
ومب���ادرات م���ن عنده الش���غف للتغيري وأن نش�ي�ر إىل أن التغيري ممك���ن ...بل وال
ً
ً
ب���د منه لنبين مس���تقبال منريا...

 .46املرافقة سكينة دراوشة معلمة موسيقى ومربية الصف الخامس يف مدرسة مسار.
 .47أسس املبادرة مدير جمعية مسار ومرشف عىل مرشوع الدفيئة وانمضت يف السنة الثانية للمرشوع مديرة املشاريع.
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5.1

التغيري االجمتاعي من خالل االستحداث...
ملحة عامة عن املبادرة:
ســـرى مـــن خالل هذه املبـــادرة الرتبوية كيف ميكـــن تحويل درس الفنون يف املدرســـة
إىل ّ
ّ
تعلميي مشـــارك حيث تســـتعمل ســـرورة التعلمي املفتوح كآليـــة للتثقيف يف
حـــز
موضوع االســـتدامة من خالل املمارســـة  .تكـــر املعلمة املرافقة يف هـــذه املبادرة منط
االســـتهالك العـــري عن طريق اســـتحداث الجرائـــد واألوراق ،حيـــث يصنع الطالب
عجينـــة الورق اليت يمت اســـتعمالها بعـــد تجهزيها لتغطية أشـــكال مختلفة ُصمت من
خـــردوات متنوعـــة نتج عنها اشـــكال فنية من صنع وإبـــداع الطالب.
املبادرة إىل املرشوع هي معلمة الفنون يف مدرســـة مســـار ،واليت قد شـــاركت يف دورة
“تدريـــب املدربني” مضن مـــروع ّ
الدفيئة ،وقد شـــاركتها يف هذا املـــروع زميلتها يف
تعلـــم الفنون .بـــدأ العمل عىل هذه املبادرة خـــال العام الـــدرايس  2016 – 2015وقد
ّ
امتـــد العمـــل عـــى مدار عـــام درايس واشـــرك فيه طـــاب الصفـــوف االبتدائية من
الصـــف الثالـــث وحىت الصـــف الثامن ،أي األطفال مـــن جيل  8إىل  14ســـنة .متت هذه
ّ
املبـــادرة تحـــت شـــعار “احتفظ بها وال تلقها” الـــذي يؤكد عىل أهميـــة الطالب يف أخذ
دوره كوكيـــل تغيـــر من خـــال محاربة الفكـــر االســـتهاليك الذي يســـتهلك أفكارنا
ووقتنـــا يف أمور تحد مـــن ازدهارنا.

وصف املبادرة من خالل استعراض مراحل العمل:

ً
تبـــدأ املبـــادرة من مرحلـــة عرضها عـــى الطالب .حيث يـــم تحديدا طرح فكـــرة تجميع
الخـــردوات و األوراق والجرائـــد لنصنـــع منهـــا متاثيـــل و/أو أدوات عمليـــة إبداعية بدال
مـــن رميهـــا يف القمامـــة فتتحول إىل مـــادة مرضة للبيئـــة .لذلك يبدأ املـــروع بعملية
تجميع أوراق مســـتعملة وخردوات بالســـتيكية ومعدنية يـــم تجميعها من البيت و/
أو مـــن البيئـــة القريبة له.
ً
بعـــد ذلـــك ،يبدأ العمـــل مع طالب الصف الثامـــن تحديدا لتحضري عجينـــة الورق وهي
ً
ً
ً
ســـرورة تطلـــب وقتا وصـــرا والزتامـــا ألن تحضري العجينـــة يمت عىل مراحـــل :تجميع
الـــورق ،نقعه يف املـــاء ،طحنه وعرصه وتصفيتـــه ومن مث خلطه بالمصـــغ ،وأخريا :عجنه.
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ً
أنظـــر الصـــور الحقـــا .يف هذه االثنـــاء ،يبـــدأ الطالب من جميـــع الصفوف باســـتخدام
الخـــردوات كقاعـــدة لتمصـــم أشـــكال مختلفة .وعنـــد االنتهـــاء من تمصمي الشـــكل أو
ً
الهيـــكل من الخـــردوات يـــم تغطيتها وتشـــكيلها نهائيا بواســـطة العجينـــة .ومن مث
يلـــون الطالب الشـــكل ،ويـــم دهنه مبـــواد للحفاظ عليها .مـــدة ّ
الســـرورة 20 :لقاء.
ليســـت ســـرورة تحضري وإعـــداد عجينة الورق ســـرورة تقنية فقط ،بل هي ســـرورة
ّ ُ
تعلمييـــة تخـــرج الطالـــب/ة من المنـــط االجمتاعي الســـائد وميارس الطـــاب من خاللها
التغيـــر االجمتاعـــي  ،فينتبهون خالل عملهـــم إىل أهمية عدم رمي النفايات بشـــكل
ّ
ّ
التـــرع ورشاء مواد
تلقـــايئ ،وإنـــا التفكري يف إمكانية اســـتحداثها ،من ناحية .وعدم
ً
لـــي يبدعـــوا .فاملـــواد ميكن أن تكـــون يف متنـــاول أيدي الطـــاب ،هكذا ميكـــن أيضا
ً
إخـــراج الطالب من دائرة االســـتهالك الســـائدة إىل خارجها ،إىل خـــارج الصندوق وبعيدا
ً
عـــن املفهـــوم مضنا … ويشـــر الطاقم ومجمل املربيـــن إىل أن هذا المنـــط من التعلمي
يمنـــي القـــدرة عـــى الصـــر وضبط النفـــس بســـبب املراحل الطويلـــة لتحضـــر العجينة
ولتشـــكيلها عىل اشـــكال مختلفة.
ً
تنعكـــس ســـرورة التعلـــم املفتـــوح يف كون التعلـــم مرافقا للممارســـة ،حيـــث تنبثق
األســـئلة املختلفـــة خـــال العمـــل والتحديـــات واملرافقـــة الـــي تتناولهـــا مـــع الطالب
ً
بشـــكل غري ممنهج مســـبقا .كمـــا أن الطالب غري مقيـــد بتمصمي الشـــكل ،فيصبح كل
طالـــب ،يف التـــايل ،يف مواجهـــة تحديـــات مختلفة خالل اللقـــاءات ،وهـــو يتعلم عنها
وعـــن كيفيـــة تجاوزهـــا إما مـــن خالل حديثـــه مـــع املرافقة أو مـــع زمالئه.
ينتهـــي املـــروع من خالل عرض املنتجـــات النهائية يف معرض آخر يعقـــد يف آخر العام
الدرايس ويـــزوره األهل واألصدقاء.
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املرشوع من خالل صور

املرحلة االوىل:
نقع الورق يف املساء
حىت صباح اليوم
التايل لتسهيل تحضري
العجينة.

املرحلة الثانية:
طحن الورق
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املرحلة الثالثة:
تصفية املاء من
منقوع الورق

املرحلة الرابعة:
عرص الورق
وازالة املاء منه
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املرحلة الخامسة:
تفتيت الورق
وتحضري الدبق لعمل
العجينة.

املرحلة السادسة:
مرحلة بناء
املجمسات
من الخردوات
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مرحلة بناء
املجمسات
من الخردوات

املرحلة السابعة:
اضافة العجينة
عىل املجمسات
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اضافة العجينة
عىل املجمسات

املرحلة الثامنة:
اضافة االلوان
عىل املجمسات
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اضافة االلوان
عىل املجمسات
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نشاطات للتطوير والبحث..
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نشاطات للتطوير والبحث..
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نشاطات للتطوير والبحث..
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نشاطات للتطوير والبحث..
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5.2

مبادرة «حلوة يا بلدي»
ّ ً
حيا
تعكـــس هذه املبـــادرة الرتبوية يف جوهرهـــا محاولة املعلمة املرافقة بـــأن تبين
ً
ً
ً
تعلميياـــ مش���اركا ،حيث يش���ارك األهل والط�ل�اب يف الس�ي�رورة التعلمي���ة .تقود
عمليـــة املرافقة مضن هذا ّ
الحي مفهوم القيادة املشـــاركة كبديـــل للقيادة الهرمية،
ً
أوال ّ
الحي االجمتاعي املشـــارك الذي يشـــارك فيه مجموعـــة من األهل
فهـــي تبـــي
ليك���ون ّ
الحي “دفيئة” للمبـــادرة اليت تنوي أن تتحول إىل محـــور جوهري يف عملها
التعلمي��يـ م���ع الط�ل�اب .وإىل جانـــب ذلك ،فـــإن الســـرورة كانـــت مفتوحة حيث
سنـــى أنه��اـ انطلق���ت يف بداية الســـنة كفكـــرة ولكنها تطـــورت وتبلـــورت خالل
ّ
الحــ�ز التعلميي املشــ�ارك ،مع األهــ�ل والطالب.
الســ�نة مضن
ّ
متـــت املبادرة يف صف البســـتان يف مدرســـة مســـار وبـــادرت إليها وقادتهـــا مرافقة
الص���ف وال�ت�ي شــ�اركت يف دورة “تدريب املدرب�ي�ن” .أتت هذه املبـــادرة من نقطة
انطـــاق مركزيـــة لدى املربيـــة حول أهمية املـــروع الريادي الســـنوي كآلية تعلمي
تعم���ق مـــن خاللها العالقات بني أصحاب الش���أن :الطالب واأله���ل وأفراد املجمتع،
فتعـــزز التعـــاون معهـــم من أجل بناء ســـرورة تعلمييـــة مالمئة للنســـيج االجمتاعي
ً
يف الصف ،مســـتغلة قـــدرات ومهارات الرشكاء الطبيعيني لهـــا ولطالبها ،أال وهم
األهل.
متـــت املبـــادرة خـــال العـــام الـــدرايس  ،2015/2016وق���د أطل���ق عليه���ا “حلـــوة يا
بل���دي” ،كونهـ��ا متحـ��ورت حـ��ول التاريـ��خ الثقـ��ايف واالجمتاعـ��ي ملدينـ��ة النارصة.

مجموعة الهدف:
•طالب الصف البستان (جيل  5سنوات)
•أهايل طالب صف البستان.
امتد العمل عىل املرشوع ملدة عام درايس كامل وتمضن  3مراحل عمل.
املرحلـــة األوىل التحضرييـــة ومـــن مث املرحلـــة العمليـــة والبحثيـــة واملرحلـــة األخـــرة
تتوي�جــ وإنه�اــء املب���ادرة .شـــارك يف املبادرة طـــاب صـــف البســـتان وعددهم .25
كمـــا شـــارك يف الفعاليـــات الوالديـــن وأقـــارب الطـــاب مثـــل الجـــدات واألجداد

148

مبســـتوى التخطيـــط والتحضـــر والتنفيذ ،من خـــال عملية الرشاكـــة بني أصحاب
الشـــأن مت محاربـــة مفهوم العزل والفصل بـــن األجيال وبـــن التخصصات املختلفة
لألشـــخاص ،وانعكـــس مـــن خـــال تطويـــر قـــدرات الطالـــب عـــى التواصـــل مع
اآلخريــ�ن باختالفهم.
مضـــن الفعاليات مت ايضا اســـتضافة العديد مـــن الفنانني من مدينـــة النارصة ،كما
مت إجـــراء جـــوالت ســـياحية يف النـــارصة مبشـــاركة الطـــاب واألهايل ،وقـــد هدفت
إىل تعزيـــز أهميـــة تحـــرك الفـــرد واملجموعـــات كجـــزء مـــن عائلـــة واســـعة وكجزء
مـــن املجمتـــع األهـــي ،وقد ّ
تعرفـــوا خالل هـــذه الجوالت عـــى تاريـــخ املدينة وعىل
مواقـــع تاريخيـــة مختلفـــة ،كمـــا قامـــوا بتخصيـــص يوم لـــراء مشـــريات مضن
قامئـــة حرضوهـــا مع األهـــل بهدف املشـــاركة يف دعم الســـوق اقتصاديا وتشـــجيع
الـت�ردد علي���ه ،كمــ�ا قام���وا بتصوي���ر معامل مختلف���ة يف املدين���ة .لقد أســـهم كل ما
ســـبق يف محاربـــة مفهوم الفصل والعـــزل بني أفراد املجمتـــع باختالفهم وتنوعهم،
كما ســـاهم يف انكشـــاف الطالب عـــى الرتاث العربـــي وعىل االغـــاين النرصاوية
الرتاثي���ة ،الحكاية الش���عبية .وإىل جانب ذلك ،شـــارك الطالب يف ورشـــات تحضري
الطعـــام العربـــي وتعرفوا عـــى القمي الغذائيـــة للمأكوالت العربيـــة املختلفة ،وقد
مت تتويـــج املـــروع ،يف النهايـــة ،من خـــال حفل فـــي ومن خالل معـــرض صور يف
نادي املسـ��نني يف السوق.

أهداف املبادرة مبفاهيـم “دفيئة املبادرات الرتبوية”:

ّ
ال بـــد أن نذكـــر هنـــا أن األهـــداف والغايات أدناه قـــد متت صياغتهـــا مضن مفاهمي
مـــروع “دفيئة املبـــادرات الرتبويـــة” .تحمل الغايـــات يف طياتها غايـــات املرشوع
ّ
الحـــز التعلميي املشـــارك مع األهل.
كمـــا تبلورت خالل الســـنة يف
•تعزيز مفهوم القيادة املشاركة.
•تعميـــق دور األهـــل يف الســـرورة الرتبويـــة والتعلمييـــة مـــن خـــال بنـــاء ّ
حي
تعلميي مشـــارك.
•تعميق الفعاليات واملشاريع كآلية للتعلمي.
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غايات املبادرة:
•بناء ّ
حي تعلميي مشارك لألهايل من خالل سلسلة اجمتاعات منهجية.
•دورة تصوير للطالب واألهل.
•زيارات ميدانية للنارصة.
•فعاليات ثقافية وموسيقية للطالب من قبل أهايل الطالب.
•تتويج املبادرة بربنامج فين ومعرض صور.

سريورة العمل:
املرحلة األوىل – الفصل األول:
املرحلة التحضريية – مرحلة التعرف عىل النارصة بعيون أطفالها
دعـــت مربيـــة الصف منـــذ بداية الفصـــل األول من العـــام الدرايس أهـــايل الصف
البســـتان إىل لقـــاء عـــام ،عرضت املربية من خاللـــه فكرة املبادرة لهـــذا العام وهي
تعميـــق الهوية الثقافيـــة واالجمتاعية للطالب من خالل تعميـــق عالقتهم بالبلدة
القدمي���ة والبح���ث يف معاملها االجمتاعي���ة واالقتصادية واملعماري���ة .وقد انبثقت من
هـــذا اللقـــاء مجموعة عمل مصغـــرة من األهايل بشـــكل طوعي لتكون نـــواة لبناء
ّ
حــ�ز تعلميي مش���ارك .كان الهدف م���ن ذلك التعاون يف تطويـــر الفكرة ،تطويرها
لتتح���ول إىل م�شــوع م���ن خالل بناء وبل���ورة فعالي���ات مختلفة خالل الس���نة .وقد
ق�اــدت املربية ّ
الحي كرمافقة له .ومت تحديد سياســـات العمل يف املرشوع وتلخصت
يف التايل:
•االســـتفادة مـــن املـــوارد البرشيـــة للدائـــرة األوىل للطـــاب ،أي أن الفعاليات
والنشـــاطات تعمتد عىل املهـــارات والطاقات املهنية لألهل بهـــدف تعزيز قمية
العالقات االجمتاعيـــة املتبادلة.
•االبتعـــاد عـــن مفاهـــم “االســـتهالك” العرصيـــة املكلفـــة عنـــد التخطيـــط
للنشـــاطات كمنـــوذج بديـــل للطـــاب.

آلية العمل ّ
للحي التعلميي:
قامـــت مجموعـــة العمل املصغرة بعمـــل لقاءات دورية مرة كل  3اســـابيع يمت فيها
تخطي���ط النش���اطات ،متابعتها وتقيميها .وعىل التــ�وازي ،مت إجراء  3اجمتاعات عامة
ً
ل��كـل مجموع���ة األهايل بهدف التنسـ��يق واملتابع���ة .أقميت ايضـــا مجموعة تواصل
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باســـتخدام الهواتـــف الذكيـــة للمحافظـــة عىل وتـــرة عالية مـــن التواصل لتمسح
بتبــ�ادل املعلومات برسعة.
انطلقـــت املبـــادرة بعمل ورشـــة تصوير من قبـــل أحد األهـــايل املختص يف هذا
املجـــال ألهـــايل وطـــاب الصف الكســـابهم مهـــارات أوليـــة يف التصوير الذي
سـ��يخدم أثناء يف سـي�رورة الفعاليات.
•خـــرج الطـــاب مع األهـــايل يف عدة جوالت ســـياحية يف الســـوق القـــدمي ؛ وقد
مت إجـــراء جولـــة لـــكل مجموعـــات األهـــايل والطالب مبرافقة مرشـــد ســـياحي
مـــن مجموعـــة األهـــايل .وقـــد تعرفـــت املجموعـــة خـــال الجولة عـــى أماكن
ّ
اإلخوة للمســـنني ،كمـــا مت إجراء
جديـــدة يف الســـوق القدمي  ،كمـــا زاروا جمعية
جـــوالت فرديـــة للطالب مع أهلـــه خاللها التقطـــوا العديد من الصـــور تحضريا
للمعرض ،باإلضافة إىل يوم مشـــريات يف الســـوق حيث قـــام كل طالب مع
أهلـــه بتحضري قامئة مشـــريات ـ واليت مت تصنيفها يف الصف بحســـب نوعها يف
ّ
الســـوق كل طالب اشـــرى حاجياته  ،مكنت هذه الجوالت الطالب واألهايل
مـــن التقـــرب واالنكشـــاف عـــى مجمتعنـــا بتنوعـــه الطبيعـــي كمـــا انكشـــف
الطـــاب عـــى أخالقيات وذوقيـــات الرشاء وخاضـــوا تجربة التواجـــد يف مكان
عـــام باإلضافـــة لكونهم انكشـــفوا عـــى منوذج للســـوق يف املـــايض ومقارنته
باالســـواق العرصية.
•قـــام األهايل مـــع الطالب ،خـــال الجوالت ،برتســـم خرائط للبلـــدة ،باإلضافة
إىل فعاليـــات إبداعيـــة بديلة أخرى يف الســـوق بهدف تعميـــق اإلبداع وتحفزي
التفكـــر ومهـــارة التواجد باملكان.

املرحلة الثانية  -بلورة املرشوع ،وإجراء بحث:
مت العمـــل يف هـــذه املرحلة عىل تخطيط وبناء املرشوع ،وقـــد مت العمل ،بالتوازي ،مع
كل طالـــب إلجراء بحثه الشـــخيص حول شـــخصية أو مكان يرتبـــط مبدينة النارصة،
ســـنعرض لكـــم بداية الفعاليات الـــي تحورت يف عملية بناء بنـــك معلومات حول
األهـ��ل من خالله مت تفعيـ��ل اهل الطالب واقاربه إلثراء سـي�رورة املبادرة.
يف مرحلـــة بنـــاء ســـرورة املـــروع مت المتحـــور حـــول موضوع بنـــاء بنـــك معلومات
حـــول األهل ،مجـــاالت عملهم واختصاصهـــم ومهاراتهم وقد مشـــل البنك الدائرة
ً
ّ
العائلي���ة األوىل وم���ا حولها (األب واألم وأحيانا األق���ارب واألصدقاء) .متثل الهدف
من ذلك يف مس�حــ امل���وارد البرشية املتاح���ة واليت ميكن أن تخـ��دم أهداف املرشوع.
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كمـــا أن الهـــدف ،هنا ،هو تفعيـــل أفراد املجمتـــع وتجنيدهم لهذه املبـــادرة كمنوذج
حي للطـل�اب حول أهمية املسـ��اهمة بالعمـ��ل االجمتاعي.

منوذج رقم ( - )1الفنون:
ّ
الدوليـــة رمي بنا؛ لتعمل مـــع الطالب حول
•مت اســـتضافة الفنانـــة الفلســـطينية
األغـــاين النرصاويـــة وذلـــك مضـــن بحث أجـــراه أحـــد األطفال .وســـنتحدث عن
هذا البحـــث يف املرحلـــة الثانية مـــن املرشوع.
•اســـتضافة الســـيدة نائلـــة ّلبـــس (وهـــي جـــدة إلحـــدى الطـــاب) ،لتعمل مع
الطـــاب حـــول األغنيـــة الرتاثيـــة وذلـــك مضـــن لقاءات شـــهرية.

•التعامـــل مـــع التاريخ الشـــفوي من خـــال مجـــاورات بني الجـــدات والطالب
حـــول تجاربهـــم يف الطفولـــة والحـــوار حولهـــا ومـــن مث مت اســـتضافة الســـيدة
نائلـــة زيـــاد مضن بحـــث أحد الطـــاب حيث تحدثت عـــن توفيق زياد كشـــاعر
فلســـطيين وكســـيايس ممزي.

منوذج رقم ( - )2التغذية السلمية:
•مت مبشـــاركة الجـــدات واألهايل تحضري وجبات طعام للطـــاب يف الصف خاللها
قـــام الطالب مبمارســـة العجـــن والخزب وتعرفوا عـــى القمي الغذائيـــة اليت متزي
املطبـــخ العربي عامـــة والنرصاوي خاصة.
•كما قامت مجموعة من رواد بيت املسن – جمعية االخوة لصف البستان.

ّ
أمـــا ســـرورة البحث الشـــخيص اليت متت مبـــوازاة الســـرورة التعلمية اليت عاشـــها
الطال���ب مـ��ع أهلهـــ ،فق���د مت العم���ل فيها مــ�ع الطالب حيـــث اختار الطـــاب إجراء
بح���ث عن موض���وع معني (موقع أو ش���خصية) مرتب���ط بالنارصة تحدي���دا .ومت عقد
جلســـة فرديـــة بـــن كل طالب وبني مربيـــة الصـــف لتحديد موضـــوع البحث حيث
قامـــت الفنانـــة واألديبـــة النرصاويـــة زهـــرة صبـــاغ بعمـــل ورشـــة للطـــاب حول
طريقـــة البحـــث عـــن معلومات بحكـــم تجربتهـــا ووظيفتهـــا كأمينـــة مكتبة ،ومت
اختيـــار  24موض�وــع متعلق بالنـــارصة ،فنانني \ أدباء \ ش���عراء \ مواقـــع تاريخية،
عـــى أن يعـــرض الحقـــا يف املرحلـــة الثالثـــة بحـــث كل طالب عـــى مجموعة الصف
الكاملـ��ة بحضور أهـ��ل الطالب.
مث قامـــت املربية بعـــرض مراحل البحث املتبعـــة عىل الطالب ليقوموا باســـتعمالها
يف ســـرورة عملهم:
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•صياغة سؤال البحث
•موضـــوع البحـــث خارج نطـــاق الصف ومبشـــاركة األهل؛ كل طالـــب يعمل مع
أهلـــه للتعرف عـــى بلده وعـــى ممزياتها والخـــروج من ّ
حي الصـــف املغلق.
املرحلـــة األخـــرة يف هـــذه الســـرورة كانت عـــرض كل طالـــب للبحث الـــذي أجراه
بحضـــور أهلـــه بالتنســـيق مـــع مربية الصـــف ،عن طريـــق رشائح وصـــور أو فيديو.

املرحلة الثالثة واألخرية:
وصلنـــا إىل املرحلـــة األخرية واليت متت يف الفصل الثالـــث للعام الدرايس وهي
تتوي���ج املبادرة من خ�ل�ال معرض صور كعمل خ�ي�ري وبرنامج فين .من خالل
معرض والعمل مع مؤسسـ��ات املجمتع املدين:
بهـــدف تعزيـــز روح العطـــاء واالنمتاء لـــدى الطالب مع بلدهم وقـــع االختيار
عـــى نـــادي الســـوق البلـــدي كموقـــع لتتويج ســـرورة املبـــادرة؛ وقـــد ّ
قدم
ً
ً
الطـــاب خاللـــه عرضـــا فنيـــا مشل أغـــان تراثيـــة وقصائد نرصاويـــة كما متت
إقامـــة معرض فين للصور اليت التقطتها عدســـات الطالب يف بداية املرشوع،
وقـ��د ح�ض�ر الربنامج األه���ايل واألقرباء وأهايل الســـوق ورواد النـــادي ،كما مت
ّ
اإلخوة للمسـ��نني.
بيـ��ع الصور كعمـ��ل خريي لريصـ��د ريعه لدعـ��م جمعية
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5.3

ّ
مبادرة «مرسح الظل»
هـــذه املبادرة الرتبويـــة بجوهرها ،هي نتاج الرؤية العامة للمدرســـة كدفيئة للمبادرات
الرتبويـــة ،وهي متأثرة مبفاهمي مرشوع ّ
الدفيئـــة ونتائجها .تمتحور هذه املبادرة يف ّ
الحي
ّ
التعلميي املشـــارك كآلية لتعميـــق العمل مضن طواقم داخل املؤسســـة الواحدة واليت
عـــادة مـــا تعمل بشـــكل منفرد .كمـــا أنها مبـــادرة ريادية لكـــر مفهـــوم “الجوارير”
الســـائد يف التعلـــم التقليـــدي ،حيث يتعلم الطالـــب اللغة مبعزل عـــن الفنون و مبعزل
عـــن التاريـــخ والرياضيات والعكس صحيح .نســـتعمل كلمة جوارير هنا لنشـــر إىل أن
كل موضـــوع لـــه جـــارور خاص منفصـــل ومنعزل عـــن املوضـــوع اآلخر .أي أنـــه ال توجد
ً
نظـــرة مشوليـــة للمواضيـــع .وهنالك ،تحديدا عزل تـــام بني الفنون عـــى أنواعها وبني
اللغـــات .مضن هـــذا ّ
ّ
التعلميي املشـــارك الريادي ،يعمل طاقم مـــن عدة مواضيع
الحي
ً
مختلفـــة معا ليبين ســـرورة تعلمي مفتـــوح برشاكة كل املواضيع ومضـــن نظرة مشولية
لطرق التعلم.
أجريـــت املبـــادرة يف الصف الرابـــع حول قصـــة “القنديل الصغري” للكاتب الفلســـطيين
غســـان كنفـــاين ،مضن فعاليات مـــروع اللغة العربية لتشـــجيع املطالعـــة وحب اللغة
العربيـــة للصفـــوف ما بني الثالـــث والثامن .حيث متـــت ّ
ّ
التعلميية من خالل
الســـرورة
الدمـــج ما بني موضـــوع اللغة العربيـــة واملواضيع اإلبداعيـــة التاليـــة؛ الدراما واملرسح،
ً
الفنـــون ،املوســـيقى ،الحكـــوايت الصغـــر .وقـــد مشـــل طاقم العمـــل املشـــارك ،طبعا،
معلمـــي املواضيـــع املختلفة وبقيـــادة معلمة اللغـــة العربية.

مجموعة الهدف املبارشة:
•طواقم املواضيع اإلبداعية مبا فيها اللغة العربية وعددهم  6معلمني.
• 25طالب من الصف الرابع.

مجموعة الهدف غري املبارشة:
ّ
•أهايل الطلب.

•طاقم املدرسة.
•مجمتع املعلمني واملعلمات.
مدة املرشوع :ستة أشهر.
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أهداف املبادرة:

ّ
ّ
ّ
تعلميية شـــاملة تدمج
التعلميي املشـــارك كآلية لبناء مبـــادرة
الحـــز
 اســـتعمال آليـــةبني عـــدة مواضيع.

 تطويـــر ســـرورة التعلمي املفتوح مـــن خالل الدمج بـــن املواضيع اإلبداعيـــة املختلفة.ّ
تعلميية متكاملـــة تعمتد عىل التنـــوع واالبداع.
مهـــارات بناء وحـــدة

ّ
املرجوة من املبادرة:
الغايات

•بنـــاء ّ
ّ
تعلميي مشـــارك مكـــون من طواقـــم اللغة العربيـــة ،الدرامـــا ،الفنون
حـــز
التشـــكيلية وآخرين.
ً
ّ
تعلميية ريادية شـــاملة تتعامل مع اللغـــة العربيـــة باعتبارها جزءا ال
•بنـــاء وحـــدة
يتجزأ من املواضيـــع اإلبداعية.
•تتويج ّ
ّ
التعلميية بعمل مرسحي.
السريورة

سريورة العمل يف املرشوع:

ً
شـــاركت معلمـــة اللغـــة العربية ،بدايـــة ،طواقـــم املواضيـــع اإلبداعية بفكـــرة الدمج
وبعـــد أن القـــت الفكرة استحســـانهم ّمتت إقامة ّ
حـــز التعلمي املشـــارك والذي يهدف
إىل تطويـــر وبلورة املبـــادرة وتقيميها.
مضـــن تعلـــم اللغـــة العربية لطـــاب الصف الرابـــع مت اختيـــار قصة “القنديـــل الصغري”
للكاتب الفلســـطيين غســـان كنفاين.
وبـــدأت املرحلـــة األوىل مـــن العمـــل  ،اختـــار كل طالـــب أن يتعلـــم القصـــة من خالل
املوضـــوع الـــذي يحبه ،بعـــض الطالب اختـــار تعلم النص مـــن خالل متثيلـــه ،فميا اختار
البعـــض اآلخر العمل من خالل بناء شـــخصيات القصة ،وهكـــذا ....لتصبح كل املواضيع
رشيكـــة يف تعلـــم النـــص ،األمر الذي عـــزز العمل املشـــارك بني طاقـــم املعلمني وبني
مجموعـــة الطـــاب وبـــن الطـــاب واملعلمني عىل حـــد ســـواء .مـــن مث مت االنتقال اىل
ّ
املرحلـــة الثانيـــة .حيث قـــرر املعلمون مبشـــاركة الطالب إنتاج عمل واحد مشـــرك وهو
تحويـــل القصـــة إىل مرسحيـــة تعرض بتقنيـــة بديلـــة يف رسد القصة  -مـــرح الظل،48
ّ
وامتـــدت عمليـــة التحضـــر ملدة  5شـــهور تقريبـــا .حيث اختـــار كل طالب الـــدور الذي
 .48خيال الظلOmbres chinoises -
نوع من املسارح الشعبية ،قوامه تحريك مجموعة من الدمى وراء ستارة رقيقة بعد إطفاء النور يف قاعة العرض
وتسليطه عىل الدمى بحيث تبدو ظاللها عىل الستارة املواجهة للمتفرجني .ويقوم بتوقيع إشاراتها وخطواتها ،ونقلها
من موقف إىل آخر ،اختصايص أو أكرث من غري أن يبدو له أثر عىل الستارة .وتكون حركاتها مطابقة ملمضون الحوار
ً
العامي املمسوع ،وموافقا لأللحان املرافقة له .وهي مصنوعة عادة من الورق املقوى أو الجلد املضغوط .عن شبكة النبأ
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يريـــده و يالمئـــه يف املرسحيـــة مبرافقـــة من قبـــل معلمـــي املواضيع ،كما جـــرى تدريب
الطـــاب عـــى مهـــارات متعلقـــة بدورهـــم يف املرسحيـــة ويف التحضـــر ملـــرح الظـــل
وســـأعرضها لكم الحقا.
يلخص الجدول التايل دور مرافق املوضوع مع الطالب واآلليات املستعملة.
ّ
التعلميي
املوضوع

آلية املعلم

اللغة العربية:

عملـــت املرافقـــة مـــع كل طـــاب الصـــف الرابـــع عـــى
املركبـــات والخصائـــص اللغويـــة للنـــص بشـــكل يـــامئ
ّ
التعلمييـــة املختلفة .الهدف كان فهم
مســـتويات الطالب
املبـــى اللغـــوي للنـــص والبحـــث يف حيثياتـــه ومعانيـــه.

الفنون:

املرافقـــة ملوضـــوع الفنون اهمتت مع الطـــاب مبوضوع بناء
مـــرح الظل من مواد مســـتحدثة .ومن مث:
 مصموا شخصيات القصة كدمى للمرسحية. مصموا األغراض االخرى للمرسحية.ببنـــاء مرسح الدمى مبســـاعدة أحـــد األهايل الذي
 قامـــوا ّ ًيعمـــل نجارا.

الدراما

مت تحويل القصة إىل نص حواري (سيناريو).
ُ
ُ
ورافقـــت الطـــاب عـــى آليـــة تغيـــر االصـــوات
دربـــت
واســـتعمال النـــرة والنغمـــة املالمئـــة يف املرسحيـــة.
ُ
ُ
ورافقـــت الطـــاب عـــى كيفيـــة تحريـــك الدمى
دربـــت

املوسيقى
الحكوايت الصغري

وكيفيـــة المتثيـــل يف مـــرح الظـــل.
ُ
ُ
ورافقت الطالب العازفني للموســـيقى التصويرية
دربـــت

عىل كيفية اختيار املوســـيقى املالمئة للمشهد وللشخصية.

دربت الطـــاب عىل حكاية القصة الشـــعبية مضن معايري
الحكاية الشـــعبية لتساعدهم يف رسد القصة.

تتوجـــت ّ
الســـرورة بأن قام الطـــاب بعرض املرسحيـــة يف يوم تتويج مـــروع اللغة
العربيـــة “يف جعبـــي حكايـــة” لطـــاب املدرســـة ويف ليايل مســـار ملجمل األهـــايل .جاء
عـــرض املنتوج كآلية لتوســـيع دائرة التأثري ولعـــرض أهمية المناذج الريادية وســـرورة
التعلـــم املفتوح.

160

تقيمي املرشوع وتوصيات:
مضـــن تقيـــم املرشوع ،أكد أفـــراد الطاقم عىل أهميتـــه لتطوير اللغة املشـــركة وقمية
العمـــل املشـــارك إلنتـــاج مـــروع تربـــوي ريـــادي وبديـــل .كمـــا أن عملية انكشـــاف
ّ
ّ
ّ
التعلميـــي املشـــارك وبالرغم من
الحـــز
واحتـــكاك املعلمـــن ببعضهـــم البعـــض مضـــن
اختـــاف مجاالت العمل قـــد فتح آفاقهم الشـــخصية واإلبداعية ألعمال مســـتقبلية.
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5.4

مشـروع “وللفوىض مـعـىن”
مــقــدمــة:
املبـــادرة التالية هي تجســـيد ملفاهمي ريادية بالتعلمي يف مجال املوســـيقى .وتســـتعرض
محاولـــة لكرس مبىن التعلـــم التقليدي املبين عىل تعلمي الصفـــوف أو الجيل الواحد إىل
تعلـــم متعدد األجيـــال يدمج جميع الطالب من الصفوف الخامـــس الثالث والرابع ،يف
مجـــاالت العـــزف والغناء وبناء وحدة موســـيقية واحدة .يف هذه املبـــادرة تبين مرافقة
ّ
موضوع املوســـيقى وهي مركزة العرض النهايئ للســـنة الدراســـية تحت عنوان “ليايل
مســـار” ،وهو ّ
ّ
تعلميي مشـــارك مبســـتويني :مســـتوى مربيات الصفوف املشـــاركة،
حي
ويتجســـد عرب العمل املشـــرك لهذا الطاقم ،ومســـتوى الطالب الذي يتجســـد يف لقاء
طـــاب جميع الصفوف لبناء فرقة موســـيقية متكاملة تمشـــل جميع األجيال.
يعمتـــد التعلـــم يف هذه املبادرة عىل ســـرورة التعلـــم املفتوح وقد أطلـــق الطاقم عىل
ً
ً
العـــرض النهـــايئ الحقـــا امس “وللفوىض معـــى ”...مشـــرا بذلك إىل النظـــام الكامن
ً
يف عـــدم النظـــام ،والـــذي يرافق مرحلـــة التعلمي املفتـــوح والذي يعطـــي للطالب دورا
ً
ً
قياديـــا ورشيكا لبلـــورة العرض.

ّ
تعلمييـــة تنبثـــق مـــن خـــال التفاعـــل مـــع الطـــاب
ســـرورة
وحاجاتهــ�م:

ً
انطلقـــت هـــذه املبـــادرة يف بدايـــة العام الـــدرايس  2016تحديـــدا يف الصـــف الخامس
ً
ً
االبتـــدايئ .حيـــث الحظت املعلمـــة بأن الطالب يف هذا الصف ميلكون حســـا موســـيقيا
ً
ً
متطـــورا وشـــغفا للتعلـــم .فمعظمهـــم يتعلم العزف عـــى آلة موســـيقية ،وميلكون
ّ
املصطلحات املوســـيقية األساســـية ،وقد شـــكل هذا األمر قاعدة أساسية للدخول مع
ّ
ّ
تعلمييـــة مفتوحـــة مل تعمتد عىل منهـــاج مبين مســـبق ،وإنا تعمتد
الطـــاب يف ســـرورة
عـــى مشـــاركة الطالب يف بناء ّ
الســـرورة .وتشـــر واملرافقة إىل أن هـــذه الطريقة قد
أدت إىل كـــر الحواجـــز بينها وبني الطالب ،كما ســـاهمت يف عملية شـــحن الطاقات
وتفجـــر اإلبداعـــات لـــدى الطرفـــن .خـــال الفصـــل األول مت العمـــل مـــع طـــاب عىل
العـــزف االرتجـــايل مضن  4ورشـــات اعمتـــدت االرتجال واالســـتنباط .بعد هـــذه املرحلة
ويف الفصـــل الثـــاينّ ،
عـــر الطـــاب عن رغبتهـــم يف تشـــكيل فرقة موســـيقية تعزف
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ً
معـــا اغنيـــة واحدة .وقـــد ّمت ،بالتايل ،اختيـــار أغنية تـــامئ القدرات واملهـــارات الطالبية
املختلفـــة والبـــدء بالعزف والتوزيع املوســـيقي .ويف بداية الفصـــل الثالث ومع الطالب
للعـــزف ،انتقلوا اىل مرحلة اخـــرى وعربوا عن حاجتهم ملن يرافقهـــم يف الغناء وبالتايل
ّ
مت عـــرض الفكـــرة عـــى طالب مـــن الصفـــن الثالـــث والرابع .لقـــد ولد هذا التنســـيق
ّ
تولـــدت الحاجـــة لبناء ّ
حـــز العمل
الحاجـــة إىل لعمـــل بـــن معلمـــات الصفـــوف ،كمـــا
املشـــارك .تـــدرب الطـــاب يف البدايـــة عـــى أداء األغنية والغنـــاء ومع اقـــراب نهاية
الفصـــل مت دمـــج مجموعـــة العـــزف مـــع مجموعة الغنـــاء مضـــن  3لقاءات مشـــركة مت
خاللهـــا بناء وتخطيط التوزيع املوســـيقي لـــآالت والغناء .ويف نهايـــة العام الدرايس
مت عـــرض نتـــاج هذه املبـــادرة عىل األهـــايل وعىل طالب املدرســـة مضن برنامـــج “ ليايل
مســـار” وكمـــا أوردنا تحـــت عنوان “وللفـــوىض معىن”...
ّ
لقـــد مكنت ســـرورة تطويـــر القدرات املوســـيقية املختلفة للطالب عـــى خوض تجربة
ّ
تعل ّ
ميـــة فيهـــا عدم يقني ،والـــي من خاللها ،وعـــى التوازي ،بحثـــوا وخططوا وقاموا
التعلميية .ولذلك فإن هذه ّ
ّ
الســـرورة مل يمت التخطيـــط لها باملفهوم
ببنـــاء ســـرورتهم
التقليـــدي ،بـــل انبثقـــت وتبلورت مع الوقـــت .لقد انبثقت املبادرة يف ســـياق شـــغف
املرافقـــة للبحـــث عـــن جديـــد ولفتـــح ســـرورة التعلـــم لمتكن الطـــاب مـــن االرتجال
واالبـــداع .ولذلـــك فإن األهداف والغايـــات التالية تبلورت مع تبلور املبادرة وبحســـب
املرحلة الزمنية:

أهداف املبادرة:
•تعميـــق مفهومـــي العمل املشـــارك والقيـــادة املشـــاركة من خالل مســـار التعلمي
املفتوح.
•تطويـــر قـــدرات الطالـــب من خـــال املوضوع الذي يحبـــه ومن خـــال األمور اليت
يحسنها .
•تشـــجيع الطالب عـــى التواصل مع ذاته ومـــع حاجاته ومتكنه من بناء ســـرورته
ّ
لتعلميية
ا

الغايات:
•تمصمي تخطيط وتنفيذ عمل فين مشرتك للصفوف متعددة األجيال
•عرض فين لصفوف الثالث والرابع والخامس لألهل.
واحـــدة مـــن نتائج هـــذه ّ
الســـرورة املفتوحة كان مشـــاركة جميع الطـــاب حىت أولئك
ً
الذيـــن يـــؤرش عليهم مضـــن املنظومة التقليديـــة باعتبارهم “مهمشـــن” فأخذوا دورا
ّ ً
هامـــا وأبرزوا قدراتهـــم من خالل القيادة املشـــاركة.
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5.5

“منرب الطالب”...
الحزي التعلميي املفتوح كآلية لبناء قيادة شابة مشاركة

49

مــقــدمــة:
ّ
تعـــد املبـــادرات الطالبية بشـــكل عام تعبـــرا عن رغبـــة الطالب مبمارســـة دور قيادي
ً
ً
يف مجمتعـــه عامة وداخل املدرســـة خاصـــة .وغالبا مـــا تنبثق هذه املبـــادرات مما يمسى
ً
“لجنـــة الطـــاب” والـــي يـــم انتخابهـــا ســـنويا ،وتتنظـــم كمجموعة طـــاب مصغرة
يقودهـــا رئيـــس ،50هكـــذا يعمق هذا الحـــراك الطالبـــي البنية االجمتاعيـــة اليت تمتزي
بالقيـــادة الهرميـــة والذكوريـــة (من باب مركزية الســـلطة اليت متزي املجمتـــع الذكوري).
ً
كمـــا أن هذا الحراك عادة ما يكون مهمشـــا بالنســـبة للمبىن التعلميـــي التقليدي .إن
“منـــر الطـــاب” هو مبـــادرة تعمتد فكـــرة “دميقراطية الشـــعب” .حيث يشـــارك فيه
جميـــع الطالب الثانويني بشـــكل يناقض ويفكك املبىن الهرمـــي التعلميي واالجمتاعي.
فهو ،كســـرورة ،تعلمي مفتوح يشـــكل ّ
حـــز يتعلم فيه الطالب من خـــال ما يهمهم
وعـــر التصاقهـــم باملوضوعـــات االجمتاعيـــة اليوميـــة .وكحـــز اجمتاعي مشـــارك ميكن
منـــو قيـــادات مشـــاركة ،قيادة تعمـــل مضن طواقـــم عمـــل مفتوحة ومتغـــرة تحتاج
إىل مهـــارات عاليـــة مـــن التعاون واملشـــاركة خاللها يمت إعـــادة النظـــر يف املبىن املعريف
والذكـــوري للمدرســـة واملجمتع .فاملنرب ،إذا ،هو تجســـيد لفكرة “حزي تعلمي مشـــارك”
يف داخل املدرســـة.
كحـــز تعلميـــي مفتوح ،يشـــكل املنـــر ســـرورة تعلميية مســـمرة ،حيث يلتقـــي جميع
ً
الطالب الثانويني مرة يف األســـبوع وبشـــكل ّ
حـــر متاما وبدون رشوط مســـبقة ليبحثوا
يف املواضيـــع الـــي تهمهـــم وليك يتداولوا يف حلـــول لتحديات اجمتاعيـــة تواجههم يف
حـــز املدرســـة و/أو يف الحزي العام.
ً
إن هـــذا املنـــر ،بالتـــايل ،هـــو ايضـــا تجســـيد لفكـــرة املجـــاورة بـــن جميـــع املشـــاركني
ً
واملشـــاركات يف الحـــز التعلميـــي حيـــث يـــم البحـــث يف املوضوعـــات معا ويـــم تبادل
ً
ّ
الخـــرات واملعلومـــات بعيدا عن “الصـــواب والخطأ” وبهدف بناء نســـيج اجمتاعي بناء.
 .49إعداد :أمل أبو تايه وإبراهمي أبو الهيجا
ً
 .50يف أغلب األحيان القيادة تكون بيد طالب فيعمق هذا النظام مبىن املجمتع الذكوري ويشكل اسمترارا له بدون وعي
ً
أو قصد وإمنا متوارثا األدوار الطبيعية املتعارف عليها يف البيئة االجمتاعية الخارجية.
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ّ
يعـــد كل طالـــب متواجـــد يف املنـــر رشيـــكا ومشـــاركا يف اتخـــاذ القـــرارات ـ تفاوتت
مشـــاركة وتفاعـــل الطالب مـــا بني مشـــاركة فعالة جدا اىل مشـــاركة غـــر فعالة ،ال
يعـــي ذلـــك أن الطالب املشـــارك أفضل من الطالـــب الصامت أو بالعكـــس ،...فلكل
طالـــب إيقاعـــه الخـــاص وجاهزيتـــه يف التعبري واملشـــاركة ،بعضهم يصغي ويشـــاهد
وبعـــض آخـــر يختـــار النقـــاش والقيـــادة ،والبعـــض اآلخـــر يختـــار العمـــل يف املســـتوى
العمـــي .فالــــ “منـــر” إذا ،هـــو حـــز يتفاعـــل به أفـــراد مختلفـــن ،وهو مجـــاورة بني
مختلفني .وتجدر اإلشـــارة إىل عامل الجيل الذي يؤثر عىل نســـبة املشـــاركة والتفاعل
بـــن الطـــاب ،فعـــادة ما يشـــارك طـــاب الصفـــوف العليا بأكـــر ممـــا يفعل طالب
ً
ً
الصفـــوف الدنيا ،وهكـــذا فإنهـــم يصبحون منوذجـــا وحافزا.
ً
ســـنبدأ ،أوال ،بوصـــف مبـــى املنـــر وشـــكل عملـــه .كمـــا ســـننتقل الحقـــا إىل عـــرض
مبـــادرة “قداســـة أنـــى” وهي إحدى املبادرات اليت تشـــكلت يف املنـــر يف ظل مرشوع
“الدفيئـــة” ومتحـــورت حـــول موضوع حقـــوق املرأة.

املبادرة كآلية لبناء حزي تعلميي مفتوح:
«املبـــادرة» مضن ســـياق «الحزي التعلميي املشـــارك» هـــي لقاءات ذوي الشـــأن (طالب
\ أهـــل \ معلمـــن) ليحققـــوا أو ينفـــذوا معا عـــى أرض الواقع فكرة ســـباقة وجديدة
ً
غالبـــا مـــا تهدف بشـــكل مبـــارش أو مبطـــن إىل التعامل مـــع تحدي مـــا يفرضه املبىن
ً
التقليـــدي للمجمتع ،فتشـــكل اخرتاقا له وتجربـــة للتعلم .وعليه ،فإن أســـلوب العمل
يتطلـــب اســـتعمال أدوات البحـــث اإلجـــرايئ من اســـتقصاء يف املعضـــات والتحديات
االجمتاعية واالستشـــفاف حول األســـاليب والطرق املســـتعملة لتنبثق اســـراتيجيات
جديـــدة وريادية.51
للمبـــادرة الطالبيـــة مكانـــة هامة يف تحويـــل الحزي االجمتاعـــي أو “املجـــاورة” إىل حزي
تعلميـــي مفتـــوح ،كونها متكـــن كل طالب من أخـــذ دور يف تفعيل املبـــادرة من الزاوية
الـــي تالمئـــه واليت يرغب فيها ،واليت ويجســـد مـــن خاللها مهاراته ،وذلـــك بعيدا عن
ّ
تقيـــم قدرات الطالب مبقارنته بطالب آخرين أو مضن ســـلم الصـــواب والخطأ ،فبعض
الطـــاب يالمئهـــم الجانـــب التخطيطـــي للمبـــادرة ،والبعـــض اآلخـــر يالمئهـــم الجانب
التنفيـــذي والبعـــض اآلخـــر يالمئهم التقيـــم والتطويـــر ،وآخريـــن التوثيـــق والتصوير
وإلـــخ ...إن املبادرة ،تجســـد عرب هـــذا املفهوم ،بالتايل ،عبارة اإلمـــام عيل  “ :قمية كل
امـــرئ ما يحســـنه “ .واألهم أن تنـــاول املوضوع ال يمت من خالل منهـــاج مغلق أو من
خـــال نقـــل معرفـــة وإمنا من خـــال البحـــث يف املعلومـــات املتداولة والتعلـــم يمت من
خالل املمارســـة واالستشـــفاف يف هذه املمارسة.
 .51من املهم مراجعة تعريفات “الحزي االجمتاعي” والحزي التعلميي املشرتك كما ظهرت يف كتيب بحيث أصدرته جمعية
“مسار – مركز للرتبية” ورشكائها مضن مرشوع الدفيئة وتجدون فصوله يف موقع الجمعية www.masar-edu.org
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“منرب الطالب يف مسار” -خلفية تاريخية:
مـــع بدايـــة الســـنة الدراســـية  ،2010/2011أطلق مدير جمعية مســـار “املنـــر” كفكرة
لبلـــورة الحـــز االجمتاعـــي للطـــاب الثانويني مبعـــى بناء النســـيج االجمتاعـــي للطالب
الثانويـــن مـــن خالل لقاء أســـبوعي ،يـــم فيه تلخيص األســـبوع وتوســـيع اآلفاق من
خـــال املشـــاركة مبوضوعات ثقافيـــة وتربويـــة مختلفة .ومـــع بداية مـــروع الدفيئة
بســـنة  ،2013تحـــول “املنرب” إىل مبادرة يمت فيها اســـتعمال املصطلحـــات اليت تطورت
باملـــروع مثل “الحـــز التعلميي املشـــارك” ،املجاورة كآليـــة تعلمي ،والقيادة املشـــاركة
مضـــن الحـــز التعلميي املفتـــوح كآليات ريادية لتغيـــر املبىن التعلميي يف املدرســـة .ويف
ســـنة  ،2014انمضـــت كرمافقـــة ثانيـــة مديرة مـــروع الدفيئـــة لنعمق فكـــرة “املنرب”
كحـــز تعلميـــي مشـــارك حيث يعمتـــد عـــى مفاهمي التعلـــم املفتـــوح لتطويـــر مفهوم
القيـــادة املشـــاركة والتعلم مـــن خالل املبـــادرات .ومضن هـــذا التطـــور رأى املرافقني
بـــأن جميـــع الطالب هـــم وكالء تغيري وان املنرب هـــو حزي ميكن أن يطـــور الطالب من
خاللـــه فكرته عـــن ذاته كوكيـــل تغيري.

مبىن “املنرب”:
إن “املنـــر” هـــو اللقـــاء االجمتاعـــي لجميع الطـــاب الثانويـــن من الصف التاســـع إىل
ً
الصـــف الثـــاين عرش ويصل عددهـــم إىل  90طالب .ويمت اســـبوعيا بشـــكل منهجي يف
قاعة كبرية مجهزة بعارض وشاشـــة وحاســـوب .الجلســـة تكون بشـــكل حدوة حصان
لمنكـــن حـــد أقـــى مـــن التفاعل املبـــارش (بســـبب ضيق املـــكان والعـــدد الكبـــر عادة
ّ
يســـمر اللقـــاء العام عىل مدار ســـاعة ويمت يف
يجلســـوا مضـــن حلقتـــن متداخلتني).52
 .52يجدر اإلشارة أن فكرة الجلوس بهذه الطريقة انبثقت من الطالب نفسهم يف املنرب العتقادهم أن مبىن الجلسة
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ً
ســـاعات الصباح بـــن الثامنة والتاســـعة ليكـــون جزءا ال يتجـــزأ من اليـــوم التعلميي.
إن املنـــر هو ســـرورة تعلميية ولذلك فهو لقاء أســـبوعي عىل طول الســـنة الدراســـية
وهـــو محور جوهـــري للمفهـــوم الرتبوي والتعلميي باملدرســـة.

ً
يرافـــق املنـــر مرافقني اثنني وذلك أوال لكـــر هرمية املعرفة والقيـــادة ،وثانيا ،لنتيح
أكـــر قـــدر من الدعـــم للحراك الطالبـــي .فواحدة مـــن املرافقني /يف حالة ،مســـار هي
مديـــرة مرشوع الدفيئة ،تســـمر مبرافقة الطواقم اليت تبادر للمشـــاريع املختلفة ،فتهمت
بـــأن تخـــرج املبادرة إىل حـــز التنفيذ وتعمل مـــع الطالب عىل تطويـــر الجانب القيادي
والتعامـــل مـــع الصعوبـــات واملعيقـــات القرسيـــة ،مبـــا فيها أنظمة املدرســـة ،ســـاعات
التعلـــم ،والعالقـــة مع املؤسســـات الخارجيـــة .هكذا يســـمر املنرب ،كحـــز اجمتاعي ،يف
عملـــه خارج ســـاعة اللقـــاء من خالل طواقـــم عمل تتبلـــور للتعامل مـــع قضايا عينية
أو لبلورة مبـــادرات معينة.

مجموعة الهدف املبارشة :الطالب الثانويني (يف حالة مسار).53
لـــي نوضـــح عمـــل املنـــر وماهيته ســـنعرض للقـــارئ إحـــدى مبادراته والـــي انبثقت
مـــن محـــور مركزي مـــروع الدفيئة أال وهو حقـــوق املرأة كقضية تتعلق بالجنســـانية
وحقـــوق االنســـان .باإلضافـــة إىل تعميـــق العالقة مع مؤسســـات املجمتـــع املدين.

يؤثر عىل قدرتهم عىل الرتكزي مع ما يحدث باملنرب .وقد جاء االقرتاح اسمترارا لثقافة الجلوس يف الصفوف يف مدرسة
مسار.
 .53يجـــدر اإلشـــارة أن فكـــرة املنـــر انتقلت اىل طـــاب املرحلـــة االبتدائية كرمحلـــة تحضريية وتقودها مديرة مدرســـة
مس���ار وه���ي ممثلة ع�نــ جمعية مس���ار – مركز للرتبيــ�ة يف منتدى التعلميــ�ي ملؤسســ�ات املجمتع املدين.
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امس املبادرة“ :قداسة انىث”...
تاريخ املبادرة :ترشين أول  – 2015كانون ثاين .2016
موضـــوع املبـــادرة :إحيـــاء اليـــوم العاملـــي لــــ “ مناهضـــة العنف ضـــد النســـاء” والذي
يصـــادف  25.11مـــن كل ســـنة.

أهداف املبادرة:

1.1تعميـــق وتعزيـــز مفهـــوم القيـــادة املشـــاركة بـــن الطـــاب كرافعـــة للتغيـــر
االجمتاعـــي.
2.2تطويـــر قـــدرات الطالـــب النقديـــة والبحثيـــة لظواهر مجمتعيـــة متعلقـــة بقضايا
الجنســـانية وحقوق االنســـان.
3.3تعزيز اإلبداع واالبتكار يف مواجهة ظواهر اجمتاعية

الغايات:
1.1تخطيط مرشوع شامل يشارك فيه األهل والطالب واملعلمني.
2.2توثيق السريورة وإنتاج فيلم وثائقي من قبل الطالب.
3.3فعاليات وورشات تعلميية حول املوضوع.

والدة \ بلورة املبادرة:
ولـــدت مبـــادرة “قداســـة أنىث” يف واحـــد من صباحات يـــوم الجمعة خـــال لقاء “منرب
الطالـــب” األســـبوعي وذلـــك عـــى أثـــر مؤمتر “حـــز التعلـــم اآلمـــن” الـــذي أجري يف
مدينـــة فرانكفـــورت مضن مـــروع الدفيئة ،حيـــث مت التداول فيه عـــن كيفية تطوير
الـــراكات بـــن مؤسســـات املجمتـــع املـــدين الفلســـطيين املشـــاركة .تســـاءلت مديرة
جمعية نســـاء ضد العنف عن دور مســـار كمؤسسة تربوية يف املســـاهمة بإحياء اليوم
العاملي ملناهضة العنف ضد النســـاء .هذا الســـؤال انتقل اىل منرب مســـار والذي طالب
ً
أوال بـــأن يبحث يف املوضـــوع وحيثياته كخطـــوة جوهرية لعمليـــة التخطيط.
هكـــذا قـــرر املنـــر العمل يف املوضـــوع من خـــال مرحلتـــن مركزيتـــن؛ املرحلة األوىل
النظريـــة – حيـــث مت خاللهـــا صياغة وبلـــورة املبـــادرة مع الطـــاب .أما املرحلـــة الثانية
فهـــي املرحلـــة العملية – حيـــث مت خاللهـــا تنفيذ وتجســـيد األفكار عـــى أرض الواقع.

املرحلة النظرية :الطالب واملرافق كباحثني اجرائيني:

ً
بتاريـــخ  20.11.2015قـــام مرافق املنـــر بعرض املوضوع عـــى املنرب ،وتحديدا تجســـيد
مشـــكلة عـــدم املســـاواة مبجمتعنا مـــن خالل ظاهـــرة جرامئ قتل النســـاء املتكـــررة عىل
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خلفيـــة ما يمســـى بـ “ قضايا رشف العائلـــة “والذي يرتبط ،من ناحيـــة ارتباطا مبارشا
مبجمتعنـــا وبوضعيتـــه املعقـــدة يف البالد .كمـــا وأنه يرتبط بشـــكل غري مبارش بــــثقافة
العنـــف بكافة اشـــكاله ،وهـــي ثقافة منتـــرة يف العامل .وعـــى إثر مطالبـــة الطالب
مبعرفـــة املزيـــد عـــن املوضـــوع قام الطـــاب مبســـاعدة مرافقـــي املنرب بتحضري سلســـلة
فعاليـــات للبحث يف عمق الظاهـــرة وقد أجريت ثالثة لقاءات حـــول املوضوع يف املنرب.
 عرض لسلسلة أفالم توعوية قصرية عن املوضوع والنقاش حولها. اللقاء مع مديرة مؤسســـة “نســـاء ضـــد العنف “ ،حيث شـــاركت الطالب مبعطياتوحقائـــق حول املوضوع ومت النقـــاش حول دور الطالب كناشـــطني اجمتاعيني وكوكالء
تغيري بسياق الجنســـانية وحقوق االنسان.
 عـــرض اإلحصائيـــات العامليـــة حـــول ظاهـــرة العنـــف ضـــد النســـاء من قبـــل معلمةالعلـــوم السياســـية يف مســـار.

املرحلة العملية والتطبيقية  -انطالق املبادرة:

ً
واضحا ،فقـــرروا التحـــرك والتأثري
يف آخـــر اللقـــاء الثالـــث تبلـــور توجه الطـــاب وصـــار
ليـــس فقـــط يف حـــز املدرســـة وإمنـــا يف الحـــز العام خـــارج املدرســـة ،عن طريـــق عمل
أمســـية ثقافيـــة ،وتحـــدد املـــكان والزمـــان واملعايري  .وقـــد جرى األمـــر كالتايل:
•أن تقـــام األمســـية يف مـــكان عـــام ميكـــن الطالب مـــن اللقـــاء بالناس بشـــكل
مبا رش .
•أن يكـــون الربنامـــج بســـيط يف مظهـــره وغـــي يف جوهـــره وممضونـــه بعيـــدا عن
االستهالك.
•أال تسمتر مدة النشاط أكرث من ساعة ونصف.
•توظيف الطاقات املختلفة يف مسار لتنفيذ الربنامج (طالب \ أهايل \ معلمني).

تحضريات لألمسية:

ً
مت اختيار تنفيذ االمســـية يف قاعة اســـتقبال ســـيمنانا وتحديدا يف ســـاحة املكان وهي
ســـاحة عامـــة مشـــركة للجامعـــة املفتوحة ،ومعهـــد ابســـوس لتعلمي البســـيخومرتي
ومكاتـــب نقابـــة “الهســـتدروت” وهي محاذية للشـــارع الرئيـــي .ومت بنـــاء الربنامج
وصياغتـــه يف لقـــاء املنـــر ،مت التحضـــر لربنامج األمســـية مـــن خالل العمل مبســـتويني
األول :انبثقـــت مـــن املجموعـــة الطالبية  3مجموعات عمل مصغرة تشـــكلت بشـــكل
اختيـــاري لتكـــون نـــواة لبنـــاء حـــز تعلميـــي مشـــارك .واملســـتوى الثـــاين العمل مضن
مجموعـــة الطالب الكاملة لتنفيذ والتحضري .دور املرافـــق كان متابعة هذه الدينامية
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والتعامل بشـــكل فـــردي إذا اقتضـــت الحاجة.
يف يـــوم األربعـــاء بتاريـــخ  25.11.2016مت تنفيـــذ فعاليـــات تحضريية لألمســـية مضن 6
حصـــص تعلمييـــة جرى تفعيلها مـــن قبل مجموعـــات العمل املختلفة .وقد وشـــارك يف
تنفيـــذ الفعاليـــات كل طالب الثانوية ،جـــرت إدارة هذا اليوم من قبـــل مجموعة من
الطـــاب ،كل مجموعـــة عمل حـــرت لفعالية معينـــة مت صياغتها يف منـــر الطالب.

الفعالية رقم :1
املـــواد املطلوبـــة :أكياس مـــن ورق – رمل – مشوع صغرية – والعـــة – اقالم ذات خط
عريض (فلو ماســـر) بلون غامق.
موضـــوع الفعاليـــة :إضاءة كيس ورق كتب عىل الجهـــة االوىل امس بلدة عربية مت قتل
امـــرأة فيها وعـــى الجانب الجهة الثانية جرى تدوين الســـنة اليت قتلت فيها الســـيدة
كرمز لألمـــل وللذكرى األلمية.
هـــدف الفعاليـــة :تعميـــق إدراك الطالـــب والناس حـــول خطورة ظاهرة قتل النســـاء
وانتشـــارها من خـــال معرفة عدد البلـــدات اليت تجري فيها عمليـــات القتل باإلضافة
لإلشـــارة إىل كم عمليات القتل.
آليـــة العمـــل :مت تحضـــر قامئة بأمســـاء البلدات العربيـــة اليت مت قتل نســـاء فيها للعام
 2016\2015والـــي تمضنـــت أيضـــا العـــام ،كل طالـــب كتـــب عىل كيس الـــورق امس
البلـــدة والســـنة  ،خالل يوم األمســـية متت تعبئة كل كيس بكميـــة من الرمل تكفي
لتثبيـــت المشعة ليمت إضاءتها يف مســـاء األمســـية..
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الفعالية رقم :2
املـــواد املطلوبـــة :بطاقـــات ورق صغـــر – أقـــام ثخينـــة (فلو ماســـر) بلـــون غامق –
خيطـــان مسيكـــة –  100بالـــون مـــيء منفوخة.
موضـــوع الفعاليـــة :تعليـــق بطاقة قـــام كل طالب بكتابة إمس ســـيدة عزيـــزة عليه
عـــى البطاقـــة ،ويرفض أن تتعرض ألي نوع مـــن أنواع العنف ،عـــى كل بالون  ،ويمت
إطـــاق البالون يف المساء كرمـــز للحرية.
هـــدف الفعاليـــة :تعميق وغرس مفهـــوم حرية الفرد وتعميـــق إدراك ووعي الطالب
لخطـــورة وتأثري العنف الذي يبدأ من البعد الشـــخيص للطالب لينطلق للبعد األوســـع
إىل املجمتع.

أكمـــل الحـــراك الطالبـــي ســـرورته عـــن طريـــق أنشـــطة أخـــرى :باإلعـــان عـــن
نشـــاطهم هـــذا يف أروقـــة املدرســـة ومت توزيـــع دعـــوة للربنامـــج عـــى األهـــايل عامـــة
يف املدرســـة باإلضافـــة الســـتعمال موقـــع املؤسســـة االلكـــروين والفيســـبوك .كمـــا
تشـــكلت مجموعـــة طالبيـــة لتوثيـــق الحـــدث كتابـــة ،صـــور ،وإصـــدار فيلـــم وثائقـــي،
كمـــا حـــرت إحـــدى طالبـــات صـــف الحـــادي عـــر كلمـــة طـــاب مســـار لتلقيهـــا عـــى
الحضـــور خـــال األمســـية.

يف يوم األمسية:
ويف يـــوم الخميـــس املوافـــق  ، 26.11.2015تجمعـــت يف متام الســـاعة الرابعة مجموعة
العمـــل الطالبيـــة املســـؤولة عـــن تحضـــر املـــكان وبعـــض األهـــايل وقامـــوا بتثبيـــت
البطاقـــات عـــى البالونـــات كمـــا قامـــت املجموعـــة بتثبيت المشـــوع داخـــل األكياس
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وإضاءتهـــا وجرى ترتيبها يف ســـاحة ســـيمنانا عىل شـــكل مـــر ّ
امتد من الشـــارع العام
املحـــاذي للســـاحة اىل داخـــل الســـاحة ومت تعليـــق الفتـــات عـــى بـــاب الســـاحة حـــول
األمســـية وموضوعها.
يف الســـاعة السادســـة ،بـــدأت تتوافد جمـــوع الطالب واألهـــايل واملعلمـــن باإلضافة
إىل أشـــخاص تواجـــدوا يف املـــكان ،عىل الســـاعة  7:30اصطف النـــاس املتواجدين وراء
األكيـــاس الورقيـــة ومت توزيـــع البالونات عـــى الجميع.

يف الســـاعة الثامنة افتتحت أمســـية “قداســـة إنســـان” بكلمة كتبتها و القتها احدى
طالبـــات مســـار ،حيث قامـــت ،بعد انتهـــاء الكلمة بإعطاء اإلشـــارة للحضـــور إلطالق
البالونـــات إىل فضاء الحرية ،ولتتحول رصخات النســـاء اللوايت قتلـــن إىل أصوات حرية
متـــأ نفس كل مـــن تواجد يف املكان ليحمل رســـالة اإلنســـانية ورســـالة الحرية عاليا.

توثيق الحدث:
يف املنـــر تطـــوع طالـــب مـــن الصف التاســـع ،وهـــو خبري يف تفعيـــل برامج الحاســـوب
ليكـــون منتـــج الفيلـــم .فـــم باملرحلـــة األوىل تجميـــع األفـــام والصـــور مـــن األهـــايل
والطـــاب .ويف املرحلة الثانية عمـــل الطالب واملرافقة عىل إنتـــاج الفيلم .وبعد انتهاء
ً
ً
اإلنتـــاج عـــرض يف املنـــر ليكون عامـــا محفزا ملشـــاريع ريادية مســـتقبلية.
الخالصـــة ،مـــن خالل هذه املبادرة ،أننا اســـتعرضنا كيف ميكـــن لـ”املنرب” أن يتحول إىل
دفيئـــة تتبلـــور بداخلها املبادرات الطالبية كســـرورة تعلمية مـــن ناحية ،وكحزي ينبثق
منه قيادات شـــابة مشاركة.
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مــعـــرض
املبادرات الرتبوية

6

أمـل أبـو تـايه

ّ
يعـــد معـــرض املبـــادرات الرتبويـــة 54آليـــة تواصـــل جديدة بـــن مؤسســـات املجمتع
املـــدين وب�ينـ املجمت���ع عامة .حيث ميكن ملؤسســـات املجمتـــع املدين مـــن خاللها عرض
ً
نشـــاطاتها وفعالياتهـــا أمـــام الجمهور الواســـع ،أو جمهور محدد مســـبقا ،بشـــكل
ً
ّ
ً
ميكنه���م من التفاع���ل معه .املعرض إذا ،يف جوهره ،هو ّ
حـــز تعلمي عام وامتدادا
ً
ّ
للحي التعلمي املشـــارك الخاص الذي يعمل مضن طواقم املؤسســـة أو املؤسســـات
الرشيك���ة .ويتبادل الجمهور املشـــارك مـــن خالل املعرض الخـــرات واملهارات ،كما
ّ
ويطلع عــ�ى آخر التوجهــ�ات الريادية للتغيــ�ر االجمتاعي.
يبـــى املعـــرض عـــى هيئـــة ســـوق ثقـــايف ،وهـــو يحـــايك فكرة ســـوق عـــكاظ أو
األســـواق اليت شـــكلت عرب التاريخ نقطة تواصـــل بني منتجي الثقافـــة وبني أبناء
ً
املجمتـــع عامـــة ورواد الســـوق خاصة ،حيث كانـــت الثقافة واملبـــادرات الثقافية جزء
ًّ
ً
ال يتج��زـأ م���ن ّ
أساس���يا لفك���رة املتعة والتفاع���ل االجمتاعي .يف
الحي العام وعنرصا
ّ
هذا الســـوق يمت عرض املبادرات واملشـــاريع املختلفة أمام الزائريـــن ،حيث يتنقلون
مضـ��ن حـي�ز مفتوح يف أرجاء السـ��وق بشـ��كل حر بني املبـ��ادرات املختلفـ��ة املعروضة.
نعـــرض يف الســـطور أدناه فكـــرة املعرض اليت متت مضـــن مرشوع دفيئـــة املبادرات
كمنوذج.

مجموعات الهدف:
مبـــا أن املعـــرض متحور حـــول املبـــادرات الرتبوية اليت تهـــدف إىل التغيـــر االجمتاعي
فقـــد وجهـــت الدعـــوات إىل كل مـــن املجموعـــات التاليـــة والـــي اعتـــرت مفاتيح
 .54تحرير ابراهمي أبو الهيجا
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مؤثــ�رة ومســ�اهمة يف تأســ�يس مثل هــ�ذا النهج:
•أعضاء الربملان العرب.
•رؤساء البلديات واملجالس املحلية.
•مدراء أقسام املعارف يف البلديات واملجالس املحلية.
•مدراء مدارس يف منطقة النارصة.
•معلمي املدارس يف منطقة النارصة.
•مدراء وطواقم مؤسسات املجمتع املدين الفلسطيين.
•طواقم وأصدقاء مؤسسات املجمتع املدين الرشيكة يف مرشوع “الدفيئة”.

أهداف املعرض:
1.1تعزيز عملية التواصل بني املؤسسات املجمتعية املختلفة.
2.2تعزيز عملية التبادل املعريف والتعلم بني مؤسسات املجمتع ونشطائه.
3.3ترجيع وتطوير فكرة السوق الثقايف والرتبوي.

غايات املعرض:
•عـــرض املبـــادرات الــــ  12الـــي مت تطويرهـــا وتنفيذهـــا يف مـــروع الدفيئـــة
الرتبويــ�ة.
•عـــرض املبـــادرات وتعميـــق عمليـــة التعلـــم منهـــا مـــن خـــال منصـــة املقابـــات
الصحفيـــة.
•عرض املبادرات وتعميق التعلم منها من خالل منصة المتثيل املرسحي.

خلفية:
جـــاء املعـــرض ليعرض  12مبادرة رياديـــة اجمتاعية ،ثقافية وتربويـــة مت إنتاجها خالل
دورة تعلـــم وكالء تغيـــر يف مـــروع الدفيئة الرتبوية .وقد بدأت الدورة يف شـــهر
ً
ً
كانـــون األول  2014واســـمرت ملـــدة  6شـــهور وشـــارك فيهـــا  24ناشـــطا اجمتاعيـــا
ً
ً
فلســـطينيا وطالبـــا أكادمييني مـــن مشال وجنوب البـــاد .وقد أجريـــت الدورة عىل
مرحلتـــن :األوىل النظرية حيث قام املشـــاركني واملشـــاركات من خاللها مبناقشـــة
واكتســـاب أســـاليب تعلمي بديلة تعمتد عىل اســـتعمال الســـؤال كآلية بحث .فميا
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ّ
متثلـــت املرحلـــة الثانية ،وهـــي عمليـــة التعلم ،من خـــال املمارســـة الفعلية لفعل
املبـــادرةّ .مت تقســـم املجموعـــة ،يف هذه املرحلـــة ،إىل  12مجموعة ،وقـــد بادرت ّ
كل
مجموعـــة إىل تخطيـــط وبلـــورة مرشوع ريـــادي ومـــن مث مت تطبيقـــه يف واحدة من
املؤسســـات .متـــت الدورة تحـــت إرشاف ومرافقة خريجـــي دورة «تدريب ِّ
املدربني»
واملؤسســـات املشـــاركة يف مرشوع الدفيئة.55
إن املع���رض هـــو مب���ادرة للطاق�مــ اإلداري مل�ش�روع “الدفيئ���ة” وقـــد متـــت بلورته
ً
وصياغت���ه نهائيا بعد تدارس���ه مع جميع أصحاب الش�أــن يف امل�ش�روع ،وهم :مدراء
املؤسس���ات الرشيكــ�ة ،خريجي دورة “تدري���ب املتدربني” ومش���اريك دورة “وكالء
ً
ً
التغي�ي�ر” .وقــ�د كان جــ�زءا ال يتجزأ من الســ�رورة التعلميــ�ة يف الدورتني.

املبىن التنظميي للمعرض:
ليك يمت هذا املعرض جرت إقامة طاقم عمل مكون من:
 مدير عام جمعية مسار والذي عمل كمرشف ومرافق لفريق العمل. مدي���رة م�شــوع “الدفيئــ�ة” والـــي كانـــت مســـؤولة عـــن التخطيـــط ،التنفيـــذً
والتنس���يق والتقيمي الحقا بني جميع أصحاب الش���أن .كمـــا أنها قد رافقت وتابعت
الطاقم ونســ�قت بــ�ن أفراده.
ّ
ّ
مركزة ّ
إدارية لتنسيق الجانب املايل واإلداري.
مالية ومساعدة
 مســـؤول العالقـــات العامـــة لرتكزي وتنســـيق النشـــاطات والفعاليـــات اليت لهاعالقــ�ة بالدعــ�وات والصحافة واإلعــ�ام والنرش.
وإىل جانب ذلك ،فقد احتاج املعرض إىل مجموعات العمل التالية:
• 8أشخاص متطوعني للعمل عىل االستقبال والتسجيل
• 4أشخاص متطوعني للعمل عىل التنظمي وعىل مساعدة الجمهور

وصف املعرض:

ً
إن معرضـــا مـــن هذا النوع يحتـــاج إىل قاعة ضخمة أو مســـاحة مفتوحة ضخمة
 .55ملزيد من املعلومات حول الدورات املختلفة ونشاطاتها ميكن التوجه ملوقع جمعية مسار – مركز للرتبية
 www.masar-edu.orgوالدخول من هناك اىل مرشوع “دفيئة املبادرات الرتبوية”.
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وه�وــ مرتب���ط بوضـ��ع الطقـــس وبالتجه�ي�زات .يف حالـــة الدفيئـــة ،متـــت إقامة
املعـــرض يف قاعـــة كبرية يف فندق ،وذلـــك ألنه قد مت عرض قـــم من املبادرات
ع�برـ شاش���ات واحتاجت إىل بني���ة تحتية لألجه���زة اإللكرتونية.
كانت املســـاحة كبرية تتســـع لعـــرض  12مبـــادرة بحيث خصصت لـــكل مبادرة
طاول���ة عريضة ولوح عرض خش���بي وشاش���ة كب�ي�رة وحاس���وب .باإلضافة إىل
منصــ�ي عرض:
ّ 1.1
املنصــ�ة األوىل أطلقـــ عليه��اـ منص���ة “املجـ��اورات الصحفي���ة” يقودهـــا صحفي
يجـ��ري مقاب�ل�ات مع قائ���دات املب���ادرات .اصطفت أمـــام املنصـــة مقاعد ليك
يمتكن الجمهور من الجلوس واالس�ت�ماع .كان الهدف هو البحث واالســـتقصاء
ُ
بادرات للمشـــاريع يف محاولـــة فحص البديل واملختلف يف هذه املشـــاريع
مـــع امل ِ
ّ
الحــ�ز العام.
ونقــ�ل هذه املبــ�ادرات من ســ�ياقها البحيث إىل
ّ 2.2
املنصـ��ة الثانيـ��ة هي منصة مرسحيـ��ة خصصت لتقـ��دمي عروض الــ�ـ ()play back
م���ن خالل املرسح االرتج���ايل .والهدف إضفـــاء أجواء إبداعية يـــم خاللها الحوار
مـــع املبـــادرات من خالل ارتجال مشـــاهد مرسحية لها عالقـــة مباهية املبادرة أو
ما يحدث حولهـ��ا يف املعرض.
الرمس التايل يشكل تخطيط للمعرض:
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هك���ذا تحول املعرض إىل ّ
ح�ي�ز مفتوح يعج بالجمهور واألح���داث يف آن واحد .بحيث
ُ
بـــادرات يف املكان املخصـــص لهم ليطلع
يســـتطيع الجمهـــور أن يلتقـــي باملبادرة وامل ِ
عـــى املـــواد املختلفـــة ويتناقـــش معهـــن حـــول املضامـــن واآلليات واالطـــاع عن
ّ
ّ
والت ّ
حديات املس���تقبلية والخ ...ومن مث
والصعوبات والنتائ���ج
كث���ب حول التجرب���ة
يس�تــطيع أن يش���اهد ع���روض مرسحية له���ا عالقة باملب���ادرة و/أو يطلـــع من خالل
املقاب�ل�ات الصحفية ع�ل�ى عمق املب���ادرة وأهميتها.
املعـــرض مت توثيقـــه عـــر كامـــرات الفيديو وأنتج منـــه فيلم وثائقـــي قصري ميكن
أن تج��دـوه يف موقع جمعية مس���ار – مرك���ز للرتبية.

واملسار مسمتر باملحبة والعطاء
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