
معكم يف ه���ذا الفصل مدى تأثري مرشوع “الدفيئة” سنستعرض 
عىل واح���دة من املؤسس���ات الرشيكة. لق���د تبلورت 
فذت بجميع مراحلها يف مدرس���ة مس���ار ال���ي ترعاها جمعية 

ُ
الدفيئ���ة وتطورت ون

 أو غري مب���ارش. فقد بادرت 
ً
مس���ار – مرك���ز للرتبية.  لق���د كان التأث���ري إما مب���ارشا

ضن يف 
ُ
إىل ق���ـ م���ن املبادرات معلمات ش���اركن يف م���رشوع “الدفيئة”،  حي���ث خ

موض���وع الس���ريورة التعلميي���ة الريادي���ة مضن دورة “تدري���ب املتدرب���ن”، فميا تأثر 
ق���ـ آخ���ر بثقاف���ة املؤسس���ة ال���ي عمل���ت وق���ادت ه���ذا امل���رشوع.  تعمت���د جميع 
املب���ادرات يف جوهره���ا عىل مفاه���ـ وطرق عم���ل  تبلورت يف م���رشوع “الدفيئة”، 
فجميعه���ا تعامل���ت، باعتباره���ا مب���ادرات ريادي���ة،  م���ع موضوع���ة التعل���ـ كحزي 

اجمتاع���ـ مش���ارك، وقد اس���تعملت س���ريورة التعلـ املفت���وح كآلية.     

لي���س الهدف هنا توثيق املب���ادرات بالتفصيل أو تحويلها إىل وحدة تعلميية مفصلة، 
وإمنا تس���ليط الضوء عىل مركباتها األساس���ية كمنوذج عمل مت يف مؤسس���ة حاضنة 
ملنظوم���ة فكري���ة جديدة. إذا هـ ليس���ت بالرضورة تطبيق لألف���كار الي طرحناها 
يف بداي���ة الكتي���ب كما أنها ليس���ت بالرضورة ممارس���ات تبلور م���ن خاللها الفكر، 
وإمن���ا انبثقت يف مؤسس���ة تحمل وترع���ى هذا الفكر فتتأثر من���ه، ويف ذات الوقت 

عليه.   تؤثر 

غالب���ا ما نس���تبدل، يف جميع املب���ادرات، املصطلحات الس���ائدة يف املنظومة الفكرية 
التقليدي���ة مبصطلح���ات أوردناه���ا يف بداي���ة الكتي���ب. ولكنن���ا أحيان���ا نس���تعمل 
املصطلح���ات الس���ائدة ل���ي نوضح الفك���رة للقاريء ول���ي ال نبعده ع���ن املمضون. 
 نس���تعمل كلم���ة “مرافقة” للصف ب���دل معلم���ة. كما أنن���ا نكرث من 

ً
فنح���ن مث���ال

، إىل أنن���ا ال نتحدث عن 
ً
اس���تعمال “ح���زي تعلميـ مش���ارك” بدل ص���ف لنش���ري أوال

مشاريع تربوية
يف ظـل الدفـيـئــة

أمل أبو تايه و إب�راهي�م أب�و اله�ي�ج�ا5
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ص���ف ع���ادي، وإمنا عن لق���اء بن الطالب واملعلمن يف س���ياقات تعلميي���ة مختلفة.  
إن مصطلح حزي تعلميـ مش���ارك  قد مت تعريفه بش���كل موس���ع يف كتيب أصدرته 
جمعي���ة مس���ار – مركز للرتبية تحت عن���وان “الحزي االجمتاع���ـ كأداة لبناء رشاكة” 

 .www.masar-edu.org وتجدون���ه يف موقع الجمعي���ة

رغ���م أن جمي���ع املبادرات تعمت���د عىل مفهوم الحزي التعلميـ املش���ارك وتس���تعمل 
آلي���ات التعل���ـ املفت���وح إال أن قميته���ا وغناها يكم���ن يف االختالف والتن���وع بينها،  
واألم���ر  ينعك���س يف الس���ياقات  واملواضي���ع: أهدافها،ودوافعه���ا،  وآليات العمل 
املتبع���ة يف كل مب���ادرة منه���ا. بن���اء علي���ه، ف���إن هدف م���رشوع الدفيئ���ة يف نهاية 
املطاف يكمن يف تطوير آلية تعلـ وتدريب ريادية ميكن أن تس���اهم يف س���ريورة 
التغي���ري االجمتاع���ـ. وه���ذه املب���ادرات، باعتبارها ح���االت للتعلم،  ه���ـ داللة عىل 

إمكاني���ة التغي���ري، كما أنه���ا برهان أن التغي���ري يحمل يف جوهره اس���تدامة. 

املب���ادرة األوىل: تحت عن���وان »التغيري االجمتاعـ من خالل االس���تحداث«.43 و هـ 
مب���ادرة قام���ت بها إحدى املتدرب���ات يف دورة »تدريب املتدربن«، مرافقة ممترس���ة 
يف العم���ل الرتبوي الريادي وذات خربة طويلة يف مس���ار. ه���ذه املبادرة تتعامل مع 
»حص���ة« الفن���ون كحزي تعلميـ مش���ارك،  وتس���تعمل آلي���ات التعل���ـ املفتوح لي 

تعّم���ق الوعـ  بخصوص موضوع االس���تدامة. 

أم���ا املب���ادرة الثاني���ة44: وه���ـ تح���ت عنوان »حل���وة يا بل���دي« فه���ـ، يف جوهرها 
 ملفهوم »القيادة املش���اركة«، حيث تقود املرافقة بش���كل مش���ارك 

ً
تش���كل منوذج���ا

مب���ادرة يع���ّد األه���ل رشكاء فيها.  وبذا، ف���إن األهل ينتقلون م���ن دور املتلقـ إىل 
دور الفاع���ل والرشي���ك يف املس���رية الرتبوية يف صف البس���تان.   

أم���ا املبادرة الثالثة45 وه���ـ تحت عنوان “مرسح الظل ي���روي حكاية” فتعكس يف 
جوهره���ا مفهوم القيادة املش���اركة ب���ن أفراد طواقم عمل مختلفة يف املؤسس���ة.  
 اللغة العربي���ة واملواضيع 

ً
ه���ذه املب���ادرة تجمع معلم���ات ملواضيع مختلف���ة وتحديدا

اإلبداعي���ة، به���دف بناء ح���زي تعلميـ مفتوح يتعل���م الطالب في���ه  اللغة من خالل 
مشولية. نظرة 

املب���ادرة الرابع���ة وه���ـ تح���ت عن���وان “وللف���وىض معىن״، يف ه���ذه املب���ادرة تبين 
مرافق���ة موض���وع املوس���يقى ح���زي تعلميـ مش���ارك مبس���توين: مس���توى مربيات 

االبتدائية.  للرمحلة  والثامن يف مدرسة مسار  السابع  الفنون ومربية صفوف  الهادي، معلمة  عبد  نرمن  املرافقة   .43
خريجة دورة “تدريب املدربن” مضن مرشوع “الدفيئة”.

44. املرافقة بريهان موىس-هريش، معلمة صف البستان يف مدرسة مسار، خريجة دورة “تدريب املدربن” مضن مرشوع 
“الدفيئة”.

45. املرافقة هـ ميسا أبو حاطوم معلمة اللغة العربية للصفوف االبتدائية ومربية الصف الثالث.



الصف���وف املش���اركة متجس���د بالعمل املش���رتك له���ذا الطاقم، ومس���توى الطالب 
متجس���د بلقاء ط���الب جميع الصفوف لبناء فرقة موس���يقية متكامل���ة فيها جميع 
األجي���ال46. وه���ـ مب���ادرة مت مرافقته���ا من قب���ل مديرة م���رشوع الدفيئ���ة وتعترب 
منوذج للمبادرات الي تتأثر من ثقافة املؤسس���ة الحاضنة للمرشوع.فميا تس���تعرض 
املب���ادرة الخامس���ة47 واألخرية كيف من املمكن اس���تخدام س���ريورة التعلـ املفتوح 
ومفاه���ـ “الح���زي التعلمي���ـ املش���ارك من أجل خل���ق حزي آم���ن للط���الب الثانوين 
ل���ي يمتكنوا فيه من تطوير مهارات القيادة املش���اركة ويقوم���و بتذويت دورهم 
ك���وكالء تغي���ري م���ن خالل قي���ادة مش���اريع ومب���ادرات ريادي���ة تتن���اول تحديات 

اجمتاعي���ة وموضوعات مثل الجنس���انية وحق���وق املرأة. 

كلن���ا أم���ل خالل بأن تس���اهم هذه املبادرات عىل ش���حن ودفع أح���الم  و ابداعات 
ومب���ادرات م���ن عنده الش���غف للتغيري وأن نش���ري إىل أن التغيري ممك���ن... بل وال 

 ...
ً
 منريا

ً
ب���د منه لنبين مس���تقبال

46. املرافقة سكينة دراوشة معلمة موسيقى ومربية الصف الخامس يف مدرسة مسار.

47. أسس املبادرة مدير جمعية مسار ومرشف عىل مرشوع الدفيئة وانمضت يف السنة الثانية للمرشوع مديرة املشاريع. 
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التغيري  االجمتاعي من خالل االستحداث... 

ملحة عامة عن املبادرة:

س���رى م���ن خالل هذه املب���ادرة الرتبوية كيف ميك���ن تحويل درس الفنون يف املدرس���ة 
ـّ مش���ارك حيث تس���تعمل س���ريورة التعلـ املفتوح كآلي���ة للتثقيف يف  إىل ح���زّي تعلمي
موضوع االس���تدامة من خالل املمارس���ة . تك���رس املعلمة املرافقة يف ه���ذه املبادرة منط 
االس���تهالك الع���ري عن طريق اس���تحداث الجرائ���د واألوراق، حي���ث يصنع الطالب 
عجين���ة الورق الي يمت اس���تعمالها بع���د تجهزيها لتغطية أش���كال مختلفة ُصمت من 

خ���ردوات متنوع���ة نتج عنها اش���كال فنية من صنع وإب���داع الطالب.

املبادرة إىل املرشوع هـ معلمة الفنون يف مدرس���ة مس���ار، والي قد ش���اركت يف دورة 
“تدري���ب املدربن” مضن م���رشوع الّدفيئة، وقد ش���اركتها يف هذا امل���رشوع زميلتها يف 
تعل���ـ الفنون. ب���دأ العمل عىل هذه املبادرة خ���الل العام ال���درايس 2015 – 2016 وقد 
امت���ّد العم���ل ع���ىل مدار ع���ام درايس واش���رتك فيه ط���الب الصف���وف االبتدائية من 
الص���ف الثال���ث وحىت الص���ف الثامن، أي األطفال م���ن جيل 8 إىل 14 س���نة. متت هذه 
د عىل أهمي���ة الطالب يف أخذ 

ّ
املب���ادرة تح���ت ش���عار “احتفظ بها وال تلقها” ال���ذي يؤك

دوره كوكي���ل تغي���ري من خ���الل محاربة الفك���ر االس���تهاليك الذي يس���تهلك أفكارنا 
ووقتن���ا يف أمور تحد م���ن ازدهارنا.

وصف املبادرة من خالل استعراض مراحل العمل: 

 طرح فك���رة تجميع 
ً
تب���دأ املب���ادرة من مرحل���ة عرضها ع���ىل الطالب. حيث ي���مت تحديدا

الخ���ردوات و األوراق والجرائ���د لنصن���ع منه���ا متاثي���ل و/أو أدوات عملي���ة إبداعية بدال 
م���ن رميه���ا يف القمام���ة فتتحول إىل م���ادة مرضة للبيئ���ة. لذلك يبدأ امل���رشوع بعملية 
تجميع أوراق مس���تعملة وخردوات بالس���تيكية ومعدنية ي���مت تجميعها من البيت و/

أو م���ن البيئ���ة القريبة له. 

 لتحضري عجين���ة الورق وهـ 
ً
بع���د ذل���ك، يبدأ العم���ل مع طالب الصف الثام���ن تحديدا

 ألن تحضري العجين���ة يمت عىل مراح���ل: تجميع 
ً
 والزتام���ا

ً
 وص���ربا

ً
س���ريورة تطل���ب وقتا

ال���ورق، نقعه يف امل���اء، طحنه وعره وتصفيت���ه ومن مث خلطه بالمص���غ، وأخريا: عجنه. 

5.1



. يف هذه االثن���اء، يب���دأ الطالب من جمي���ع الصفوف باس���تخدام 
ً
أنظ���ر الص���ور الحق���ا

الخ���ردوات كقاع���دة لتمص���ـ أش���كال مختلفة. وعن���د االنته���اء من تمصـ الش���كل أو 
 بواس���طة العجين���ة. ومن مث 

ً
الهي���كل من الخ���ردوات ي���مت تغطيتها وتش���كيلها نهائيا

يل���ون الطالب الش���كل، وي���مت دهنه مب���واد للحفاظ عليها. م���دة الّس���ريورة: 20 لقاء.

ليس���ت س���ريورة تحضري وإع���داد عجينة الورق س���ريورة تقنية فقط، بل هـ س���ريورة 
خ���رج الطال���ب/ة من المن���ط االجمتاعـ الس���ائد وميارس الط���الب من خاللها 

ُ
تعلميّي���ة ت

التغي���ري االجمتاع���ـ ، فينتبهون خالل عمله���م إىل أهمية عدم رمـ النفايات بش���كل 
���ا التفكري يف إمكانية اس���تحداثها، من ناحية. وعدم الت���رّسع ورشاء مواد 

ّ
تلق���ايئ، وإمن

 
ً
ل���ي يبدع���وا. فامل���واد ميكن أن تك���ون يف متن���اول أيدي الط���الب، هكذا ميك���ن أيضا
 
ً
إخ���راج الطالب من دائرة االس���تهالك الس���ائدة إىل خارجها، إىل خ���ارج الصندوق وبعيدا
 … ويش���ري الطاقم ومجمل املربي���ن إىل أن هذا المن���ط من التعلـ 

ً
ع���ن املفه���وم مضنا

يمن���ـ الق���درة ع���ىل الص���رب وضبط النف���س بس���بب املراحل الطويل���ة لتحض���ري العجينة 
ولتش���كيلها عىل اش���كال مختلفة. 

 للممارس���ة، حي���ث تنبثق 
ً
تنعك���س س���ريورة التعل���ـ املفت���وح يف كون التعل���ـ مرافقا

األس���ئلة املختلف���ة خ���الل العم���ل والتحدي���ات واملرافق���ة ال���ي تتناوله���ا م���ع الطالب 
. كم���ا أن الطالب غري مقي���د بتمصـ الش���كل، فيصبح كل 

ً
بش���كل غري ممنهج مس���بقا

طال���ب، يف الت���ايل، يف مواجه���ة تحدي���ات مختلفة خالل اللق���اءات، وه���و يتعلم عنها 
وع���ن كيفي���ة تجاوزه���ا إما م���ن خالل حديث���ه م���ع املرافقة أو م���ع زمالئه. 

ينته���ـ امل���رشوع من خالل عرض املنتج���ات النهائية يف معرض آخر يعق���د يف آخر العام 
الدرايس وي���زوره 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 



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 



 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 



اضافة االلوان 

عىل املجمسات 
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نشاطات للتطوير والبحث..



نشاطات للتطوير والبحث..
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نشاطات للتطوير والبحث..



نشاطات للتطوير والبحث..
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مبادرة »حلوة يا بلدي«  

 
ً
تعك���س هذه املب���ادرة الرتبوية يف جوهره���ا محاولة املعلمة املرافقة ب���أن تبين حزّيا
مي���ة. تقود 

ً
، حيث يش���ارك األهل والط���الب يف الس���ريورة التعل

ً
 مش���اركا

ً
تعلميي���ا

عملي���ة املرافقة مضن هذا الحزّي مفهوم القيادة املش���اركة كبدي���ل للقيادة الهرمية، 
 الحزّي االجمتاعـ املش���ارك الذي يش���ارك فيه مجموع���ة من األهل 

ً
فه���ـ تب���ين أوال

ليك���ون الحزّي “دفيئة” للمب���ادرة الي تنوي أن تتحول إىل مح���ور جوهري يف عملها 
التعلمي���ـ م���ع الط���الب. وإىل جان���ب ذلك، ف���إن الس���ريورة كان���ت مفتوحة حيث 
س���رى أنه���ا انطلق���ت يف بداية الس���نة كفك���رة ولكنها تط���ورت وتبل���ورت خالل 

الس���نة مضن الح���زّي التعلميـ املش���ارك، مع األه���ل والطالب.

 البس���تان يف مدرس���ة مس���ار وب���ادرت إليها وقادته���ا مرافقة 
ّ

 مت���ت املبادرة يف صف
الص���ف وال���ي ش���اركت يف دورة “تدريب املدرب���ن”. أتت هذه املب���ادرة من نقطة 
انط���الق مركزي���ة لدى املربي���ة حول أهمية امل���رشوع الريادي الس���نوي كآلية تعلـ 
تعم���ق م���ن خاللها العالقات بن أصحاب الش���أن: الطالب واأله���ل وأفراد املجمتع، 
فتع���زز التع���اون معه���م من أجل بناء س���ريورة تعلميي���ة مالمئة للنس���يج االجمتاعـ 
 ق���درات ومهارات الرشكاء الطبيعين له���ا ولطالبها، أال وهم 

ً
يف الصف، مس���تغلة

األهل.

مت���ت املب���ادرة خ���الل الع���ام ال���درايس 2015/2016، وق���د أطل���ق عليه���ا “حل���وة يا 
بل���دي”، كونه���ا متح���ورت ح���ول التاري���خ الثق���ايف واالجمتاع���ـ ملدين���ة النارصة. 

مجموعة الهدف: 
• طالب الصف البستان )جيل 5 سنوات(	
• أهايل طالب صف البستان.	

امتد العمل عىل املرشوع ملدة عام درايس كامل وتمضن 3 مراحل عمل. 

 املرحل���ة األوىل التحضريي���ة وم���ن مث املرحل���ة العملي���ة والبحثي���ة واملرحل���ة األخ���رية 
تتوي���ج وإنه���اء املب���ادرة. ش���ارك يف املبادرة ط���الب ص���ف البس���تان وعددهم 25. 
كم���ا ش���ارك يف الفعالي���ات الوالدي���ن وأق���ارب الط���الب مث���ل الج���دات واألجداد 

5.2



مبس���توى التخطي���ط والتحض���ري والتنفيذ، من خ���الل عملية الرشاك���ة بن أصحاب 
الش���أن مت محارب���ة مفهوم العزل والفصل ب���ن األجيال وب���ن التخصصات املختلفة 
لألش���خاص، وانعك���س م���ن خ���الل تطوي���ر ق���درات الطال���ب ع���ىل التواص���ل مع 

باختالفهم. اآلخري���ن 

مض���ن الفعاليات مت ايضا اس���تضافة العديد م���ن الفنانن من مدين���ة النارصة، كما 
مت إج���راء ج���والت س���ياحية يف الن���ارصة مبش���اركة الط���الب واألهايل، وق���د هدفت 
إىل تعزي���ز أهمي���ة تح���رك الف���رد واملجموع���ات كج���زء م���ن عائل���ة واس���عة وكجزء 
م���ن املجمت���ع األه���ي، وقد تعّرف���وا خالل ه���ذه الجوالت ع���ىل تاري���خ املدينة وعىل 
مواق���ع تاريخي���ة مختلف���ة، كم���ا قام���وا بتخصي���ص يوم ل���رشاء مش���رتيات مضن 
قامئ���ة حرضوه���ا مع األه���ل بهدف املش���اركة يف دعم الس���وق اقتصاديا وتش���جيع 
ال���رتدد علي���ه، كم���ا قام���وا بتصوي���ر معامل مختلف���ة يف املدين���ة. لقد أس���هم كل ما 
س���بق يف محارب���ة مفهوم الفصل والع���زل بن أفراد املجمت���ع باختالفهم وتنوعهم، 
كما س���اهم يف انكش���اف الطالب ع���ىل الرتاث العرب���ـ وعىل االغ���اين النراوية 
الرتاثي���ة، الحكاية الش���عبية. وإىل جانب ذلك، ش���ارك الطالب يف ورش���ات تحضري 
الطع���ام العرب���ـ وتعرفوا ع���ىل القـ الغذائي���ة للمأكوالت العربي���ة املختلفة، وقد 
مت تتوي���ج امل���رشوع، يف النهاي���ة، من خ���الل حفل ف���ين ومن خالل مع���رض صور يف 

املس���نن يف السوق.  نادي 

أهداف املبادرة مبفاهيـم “دفيئة املبادرات الرتبوية”:

ت صياغته���ا مضن مفاهـ 
ّ
ال ب���د أن نذك���ر هن���ا أن األه���داف والغايات أدناه ق���د مت

م���رشوع “دفيئة املب���ادرات الرتبوي���ة”. تحمل الغاي���ات يف طياتها غاي���ات املرشوع 
كم���ا تبلورت خالل الس���نة يف الح���زّي التعلميـ املش���ارك مع األهل.

• تعزيز مفهوم القيادة املشاركة.	
• تعمي���ق دور األه���ل يف الس���ريورة الرتبوي���ة والتعلميي���ة م���ن خ���الل بن���اء حزّي 	

مش���ارك. تعلميـ 
• تعميق الفعاليات واملشاريع كآلية للتعلـ.	
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غايات املبادرة:

• بناء حزّي تعلميـ 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

 دع���ت مربي���ة الصف من���ذ بداية الفص���ل األول من الع���ام الدرايس أه���ايل الصف 
البس���تان إىل لق���اء ع���ام، عرضت املربية من خالل���ه فكرة املبادرة له���ذا العام وهـ 
تعمي���ق الهوية الثقافي���ة واالجمتاعية للطالب من خالل تعمي���ق عالقتهم بالبلدة 
القدمي���ة والبح���ث يف معاملها االجمتاعي���ة واالقتصادية واملعماري���ة. وقد انبثقت من 
ه���ذا اللق���اء مجموعة عمل مصغ���رة من األهايل بش���كل طوعـ لتكون ن���واة لبناء 
ح���زّي تعلميـ مش���ارك. كان الهدف م���ن ذلك التعاون يف تطوي���ر الفكرة، تطويرها 
لتتح���ول إىل م���رشوع م���ن خالل بناء وبل���ورة فعالي���ات مختلفة خالل الس���نة. وقد 
ق���ادت املربية الحزّي كرمافقة له. ومت تحديد سياس���ات العمل يف املرشوع وتلخصت 

التايل:  يف 

• االس���تفادة م���ن امل���وارد البرشي���ة للدائ���رة األوىل للط���الب، أي أن الفعاليات 	
والنش���اطات تعمتد عىل امله���ارات والطاقات املهنية لألهل به���دف تعزيز قمية 

املتبادلة. االجمتاعي���ة  العالقات 

• التخطي���ط 	 عن���د  املكلف���ة  العري���ة  “االس���تهالك”  مفاه���ـ  ع���ن  االبتع���اد 
للط���الب.  بدي���ل  كمن���وذج  للنش���اطات 

آلية العمل للحّي التعلميي: 

قام���ت مجموع���ة العمل املصغرة بعم���ل لقاءات دورية مرة كل 3 اس���ابيع يمت فيها 
تخطي���ط النش���اطات، متابعتها وتقيميها. وعىل الت���وازي، مت إجراء 3 اجمتاعات عامة 
 مجموعة تواصل 

ً
ل���كل مجموع���ة األهايل بهدف التنس���يق واملتابع���ة. أقميت ايض���ا



باس���تخدام الهوات���ف الذكي���ة للمحافظ���ة عىل وت���رية عالية م���ن التواصل لتمسح 
بتب���ادل املعلومات برسعة.

انطلق���ت املب���ادرة بعمل ورش���ة تصوير من قب���ل أحد األه���ايل املختص يف هذا 
املج���ال أله���ايل وط���الب الصف الكس���ابهم مه���ارات أولي���ة يف التصوير الذي 

س���يخدم أثناء يف س���ريورة الفعاليات. 

• خ���رج الط���الب مع األه���ايل يف عدة جوالت س���ياحية يف الس���وق الق���دمي ؛ وقد 	
مت إج���راء جول���ة ل���كل مجموع���ات األه���ايل والطالب مبرافقة مرش���د س���ياحـ 
م���ن مجموع���ة األه���ايل. وق���د تعرف���ت املجموع���ة خ���الل الجولة ع���ىل أماكن 
جدي���دة يف الس���وق القدمي ، كم���ا زاروا جمعية اإلخّوة للمس���نن، كم���ا مت إجراء 
ج���والت فردي���ة للطالب مع أهل���ه خاللها التقط���وا العديد من الص���ور تحضريا 
للمعرض، باإلضافة إىل يوم مش���رتيات يف الس���وق حيث ق���ام كل طالب مع 
أهل���ه بتحضري قامئة مش���رتيات � والي مت تصنيفها يف الصف بحس���ب نوعها يف 
نت هذه الجوالت الطالب واألهايل 

ّ
الس���وق كل طالب اش���رتى حاجياته ، مك

م���ن التق���رب واالنكش���اف ع���ىل مجمتعن���ا بتنوع���ه الطبيع���ـ كم���ا انكش���ف 
الط���الب ع���ىل أخالقيات وذوقي���ات الرشاء وخاض���وا تجربة التواج���د يف مكان 
ع���ام باإلضاف���ة لكونهم انكش���فوا ع���ىل منوذج للس���وق يف امل���ايض ومقارنته 

باالس���واق العرية. 

• ق���ام األهايل م���ع الطالب، خ���الل الجوالت، برتس���ـ خرائط للبل���دة، باإلضافة 	
إىل فعالي���ات إبداعي���ة بديلة أخرى يف الس���وق بهدف تعمي���ق اإلبداع وتحفزي 

التفك���ري ومه���ارة التواجد باملكان. 

املرحلة الثانية - بلورة املرشوع، وإجراء بحث: 

مت العم���ل يف ه���ذه املرحلة عىل تخطيط وبناء املرشوع، وق���د مت العمل، بالتوازي، مع 
كل طال���ب إلجراء بحثه الش���خيص حول ش���خصية أو مكان يرتب���ط مبدينة النارصة، 
س���نعرض لك���م بداية الفعاليات ال���ي تحورت يف عملية بناء بن���ك معلومات حول 

األه���ل من خالله مت تفعي���ل اهل الطالب واقاربه إلثراء س���ريورة املبادرة. 

يف مرحل���ة بن���اء س���ريورة امل���رشوع مت المتح���ور ح���ول موضوع بن���اء بن���ك معلومات 
ح���ول األهل، مج���االت عملهم واختصاصه���م ومهاراتهم وقد مش���ل البنك الدائرة 
ل الهدف 

ّ
 األق���ارب واألصدقاء(. متث

ً
العائلي���ة األوىل وم���ا حولها )األب واألم وأحيانا

من ذلك يف مس���ح امل���وارد البرشية املتاح���ة والي ميكن أن تخ���دم أهداف املرشوع. 
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كم���ا أن اله���دف، هنا، هو تفعي���ل أفراد املجمت���ع وتجنيدهم لهذه املب���ادرة كمنوذج 
حـ للط���الب حول أهمية املس���اهمة بالعم���ل االجمتاعـ. 

منوذج رقم )1( - الفنون: 

• مت اس���تضافة الفنان���ة الفلس���طينية الدولّي���ة رمي بنا؛ لتعمل م���ع الطالب حول 	
األغ���اين النراوي���ة وذل���ك مض���ن بحث أج���راه أح���د األطفال. وس���نتحدث عن 

هذا البح���ث يف املرحل���ة الثانية م���ن املرشوع.

• اس���تضافة الس���يدة نائل���ة لّب���س )وه���ـ ج���دة إلح���دى الط���الب(، لتعمل مع 	
الط���الب ح���ول األغني���ة الرتاثي���ة وذل���ك مض���ن لقاءات ش���هرية.

• التعام���ل م���ع التاريخ الش���فوي من خ���الل مج���اورات بن الج���دات والطالب 	
ح���ول تجاربه���م يف الطفول���ة والح���وار حوله���ا وم���ن مث مت اس���تضافة الس���يدة 
نائل���ة زي���اد مضن بح���ث أحد الط���الب حيث تحدثت ع���ن توفيق زياد كش���اعر 

فلس���طيين وكس���يايس ممزي.

منوذج رقم )2( - التغذية السلمية: 

• مت مبش���اركة الج���دات واألهايل تحضري وجبات طعام للط���الب يف الصف خاللها 	
ق���ام الطالب مبمارس���ة العج���ن والخزب وتعرفوا ع���ىل القـ الغذائي���ة الي متزي 

املطب���خ العربـ عام���ة والنراوي خاصة. 

• كما قامت مجموعة من رواد بيت املسن – جمعية االخوة لصف البستان.	

أّم���ا س���ريورة البحث الش���خيص الي متت مب���وازاة الس���ريورة التعلمية الي عاش���ها 
الطال���ب م���ع أهل���ه، فق���د مت العم���ل فيها م���ع الطالب حي���ث اختار الط���الب إجراء 
بح���ث عن موض���وع معن )موقع أو ش���خصية( مرتب���ط بالنارصة تحدي���دا. ومت عقد 
جلس���ة فردي���ة ب���ن كل طالب وبن مربي���ة الص���ف لتحديد موض���وع البحث حيث 
قام���ت الفنان���ة واألديب���ة النراوي���ة زه���رية صب���اغ بعم���ل ورش���ة للط���الب حول 
طريق���ة البح���ث ع���ن معلومات بحك���م تجربته���ا ووظيفته���ا كأمين���ة مكتبة، ومت 
اختي���ار 24 موض���وع متعلق بالن���ارصة، فنانن \ أدباء \ ش���عراء \ مواق���ع تاريخية، 
ع���ىل أن يع���رض الحق���ا يف املرحل���ة الثالث���ة بح���ث كل طالب ع���ىل مجموعة الصف 

الكامل���ة بحضور أه���ل الطالب. 

مث قام���ت املربية بع���رض مراحل البحث املتبع���ة عىل الطالب ليقوموا باس���تعمالها 
يف س���ريورة عملهم: 



• صياغة سؤال البحث 	

• موض���وع البح���ث خارج نط���اق الصف ومبش���اركة األهل؛ كل طال���ب يعمل مع 	
أهل���ه للتعرف ع���ىل بلده وع���ىل ممزياتها والخ���روج من حزّي الص���ف املغلق.

املرحل���ة األخ���رية يف ه���ذه الس���ريورة كانت ع���رض كل طال���ب للبحث ال���ذي أجراه 
بحض���ور أهل���ه بالتنس���يق م���ع مربية الص���ف، عن طري���ق رشائح وص���ور أو فيديو.

املرحلة الثالثة واألخرية: 

وصلن���ا إىل املرحل���ة األخرية والي متت يف الفصل الثال���ث للعام الدرايس وهـ 
تتوي���ج املبادرة من خ���الل معرض صور كعمل خ���ريي وبرنامج فين. من خالل 

معرض والعمل مع مؤسس���ات املجمتع املدين: 

به���دف تعزي���ز روح العط���اء واالنمتاء ل���دى الطالب مع بلدهم وق���ع االختيار 
ع���ىل ن���ادي الس���وق البل���دي كموق���ع لتتويج س���ريورة املب���ادرة؛ وق���د قّدم 
 مشل أغ���ان تراثي���ة وقصائد نراوي���ة كما متت 

ً
 فني���ا

ً
الط���الب خالل���ه عرض���ا

إقام���ة معرض فين للصور الي التقطتها عدس���ات الطالب يف بداية املرشوع، 
وق���د ح���رض الربنامج األه���ايل واألقرباء وأهايل الس���وق ورواد الن���ادي، كما مت 

بي���ع الصور كعم���ل خريي لريص���د ريعه لدع���م جمعية اإلخّوة للمس���نن. 
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ل«  
ّ
مبادرة »مرسح الظ

ه���ذه املبادرة الرتبوي���ة بجوهرها، هـ نتاج الرؤية العامة للمدرس���ة كدفيئة للمبادرات 
الرتبوي���ة، وهـ متأثرة مبفاهـ مرشوع الّدفيئ���ة ونتائجها. تمتحور هذه املبادرة يف الحزّي 
ـّ املش���ارك كآلية لتعمي���ق العمل مضن طواقم داخل املؤسس���ة الواحدة والي  التعلمي
ع���ادة م���ا تعمل بش���كل منفرد. كم���ا أنها مب���ادرة ريادية لك���رس مفه���وم “الجوارير” 
الس���ائد يف التعل���ـ التقلي���دي، حيث يتعلم الطال���ب اللغة مبعزل ع���ن الفنون و مبعزل 
ع���ن التاري���خ والرياضيات والعكس صحيح. نس���تعمل كلمة جوارير هنا لنش���ري إىل أن 
كل موض���وع ل���ه ج���ارور خاص منفص���ل ومنعزل ع���ن املوض���وع اآلخر. أي أن���ه ال توجد 
 عزل ت���ام بن الفنون ع���ىل أنواعها وبن 

ً
نظ���رة مشولي���ة للمواضي���ع. وهنالك، تحديدا

ـّ املش���ارك الريادي، يعمل طاقم م���ن عدة مواضيع  اللغ���ات. مضن ه���ذا الحزّي التعلمي
 ليبين س���ريورة تعلـ مفت���وح برشاكة كل املواضيع ومض���ن نظرة مشولية 

ً
مختلف���ة معا

التعلم.  لطرق 

أجري���ت املب���ادرة يف الصف الراب���ع حول قص���ة “القنديل الصغري” للكاتب الفلس���طيين 
غس���ان كنف���اين، مضن فعاليات م���رشوع اللغة العربية لتش���جيع املطالع���ة وحب اللغة 
العربي���ة للصف���وف ما بن الثال���ث والثامن. حيث مت���ت الّس���ريورة التعلميّية من خالل 
الدم���ج ما بن موض���وع اللغة العربي���ة واملواضيع اإلبداعي���ة التالي���ة؛ الدراما واملرسح، 
 ،

ً
الفن���ون، املوس���يقى، الحك���وايت الصغ���ري. وق���د مش���ل طاقم العم���ل املش���ارك، طبعا

معلم���ـ املواضي���ع املختلفة وبقي���ادة معلمة اللغ���ة العربية. 

مجموعة الهدف املبارشة:
• طواقم املواضيع اإلبداعية مبا فيها اللغة العربية وعددهم 6 معلمن.	

• 25 طالب من الصف الرابع.	

مجموعة الهدف غري املبارشة:
• ب.	

ّ
أهايل الطال

• طاقم املدرسة.	

• مجمتع املعلمن واملعلمات.	

مدة املرشوع: ستة أشهر.
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أهداف املبادرة:

ـّ املش���ارك كآلية لبناء مب���ادرة تعلميّية ش���املة تدمج  - اس���تعمال آلي���ة الح���زّي التعلمي
بن ع���دة مواضيع. 

- تطوي���ر س���ريورة التعلـ املفتوح م���ن خالل الدمج ب���ن املواضيع اإلبداعي���ة املختلفة. 
مه���ارات بناء وح���دة تعلميّية متكامل���ة تعمتد عىل التن���وع واالبداع. 

الغايات املرجّوة من املبادرة: 

• ـّ مش���ارك مك���ون من طواق���م اللغة العربي���ة، الدرام���ا، الفنون 	 بن���اء ح���زّي تعلمي
وآخرين. التش���كيلية 

•  ال 	
ً
بن���اء وح���دة تعلميّية ريادية ش���املة تتعامل مع اللغ���ة العربي���ة باعتبارها جزءا

املواضي���ع اإلبداعية. يتجزأ من 

• تتويج الّسريورة التعلميّية بعمل مرسحـ.	

سريورة العمل يف املرشوع: 
، طواق���م املواضي���ع اإلبداعية بفك���رة الدمج 

ً
ش���اركت معلم���ة اللغ���ة العربية، بداي���ة

ت إقامة ح���زّي التعلـ املش���ارك والذي يهدف 
ّ
وبع���د أن الق���ت الفكرة استحس���انهم مت

إىل تطوي���ر وبلورة املب���ادرة وتقيميها.

مض���ن تعل���ـ اللغ���ة العربية لط���الب الصف الراب���ع مت اختي���ار قصة “القندي���ل الصغري” 
للكاتب الفلس���طيين غس���ان كنفاين.

وب���دأت املرحل���ة األوىل م���ن العم���ل ، اخت���ار كل طال���ب أن يتعل���م القص���ة من خالل 
املوض���وع ال���ذي يحبه، بع���ض الطالب اخت���ار تعلم النص م���ن خالل متثيل���ه، فميا اختار 
البع���ض اآلخر العمل من خالل بناء ش���خصيات القصة، وهك���ذا ....لتصبح كل املواضيع 
رشيك���ة يف تعل���ـ الن���ص، األمر الذي ع���زز العمل املش���ارك بن طاق���م املعلمن وبن 
مجموع���ة الط���الب وب���ن الط���الب واملعلمن عىل ح���د س���واء. م���ن مث مت االنتقال اىل 
مون مبش���اركة الطالب إنتاج عمل واحد مش���رتك وهو 

ّ
املرحل���ة الثاني���ة. حيث ق���رر املعل

تحوي���ل القص���ة إىل مرسحي���ة تعرض بتقني���ة بديل���ة يف رسد القصة - م���رسح الظل48، 
وامت���ّدت عملي���ة التحض���ري ملدة 5 ش���هور تقريب���ا. حيث اخت���ار كل طالب ال���دور الذي 

Ombres chinoises -48. خيال الظل

العرض  قاعة  يف  النور  إطفاء  بعد  رقيقة  ستارة  وراء  الدمى  من  مجموعة  تحريك  قوامه  الشعبية،  املسارح  من  نوع 
وتسليطه عىل الدمى بحيث تبدو ظاللها عىل الستارة املواجهة للمتفرجن. ويقوم بتوقيع إشاراتها وخطواتها، ونقلها 
الحوار  الستارة. وتكون حركاتها مطابقة ملمضون  أثر عىل  له  أو أكرث من غري أن يبدو  آخر، اختصايص  من موقف إىل 

 لأللحان املرافقة له. وهـ مصنوعة عادة من الورق املقوى أو الجلد املضغوط. عن شبكة النبأ 
ً
العامـ املمسوع، وموافقا
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يري���ده و يالمئ���ه يف املرسحي���ة مبرافق���ة من قب���ل معلم���ـ املواضيع، كما ج���رى تدريب 
الط���الب ع���ىل مه���ارات متعلق���ة بدوره���م يف املرسحي���ة ويف التحض���ري مل���رسح الظ���ل 

الحقا. لكم  وس���أعرضها 

يلخص الجدول التايل دور مرافق املوضوع مع الطالب واآلليات املستعملة. 

آلية املعلم  املوضوع التعلميّي 

الراب���ع ع���ىل  الص���ف  املرافق���ة م���ع كل ط���الب  عمل���ت 
ي���المئ  بش���كل  للن���ص  اللغوي���ة  والخصائ���ص  املركب���ات 
مس���تويات الطالب التعلميّي���ة املختلفة. الهدف كان فهم 
املب���ىن اللغ���وي للن���ص والبح���ث يف حيثيات���ه ومعاني���ه.

اللغة العربية:

املرافق���ة ملوض���وع الفنون اهمتت مع الط���الب مبوضوع بناء 
م���رسح الظل من مواد مس���تحدثة. ومن مث:

- صموا شخصيات القصة كدمى للمرسحية.

- صموا األغراض االخرى للمرسحية.

- قام���وا ببن���اء مرسح الدمى مبس���اعدة أح���د األهايل الذي 
.
ً
يعم���ل نّجارا

الفنون:

مت تحويل القصة إىل نص حواري )سيناريو(.

درب���ُت ورافق���ُت الط���الب ع���ىل آلي���ة تغي���ري االص���وات 
املرسحي���ة. املالمئ���ة يف  والنغم���ة  الن���ربة  واس���تعمال 

درب���ُت ورافق���ُت الط���الب ع���ىل كيفي���ة تحري���ك الدمى 
وكيفي���ة المتثي���ل يف م���رسح الظ���ل.

الدراما 

درب���ُت ورافقُت الطالب العازفن للموس���يقى التصويرية 
عىل كيفية اختيار املوس���يقى املالمئة للمشهد وللشخصية.

املوسيقى 

دربت الط���الب عىل حكاية القصة الش���عبية مضن معايري 
الحكاية الش���عبية لتساعدهم يف رسد القصة.

الحكوايت الصغري

تتوج���ت الّس���ريورة بأن قام الط���الب بعرض املرسحي���ة يف يوم تتويج م���رشوع اللغة 
العربي���ة “يف جعب���ي حكاي���ة” لط���الب املدرس���ة ويف ليايل مس���ار ملجمل األه���ايل. جاء 
ع���رض املنتوج كآلية لتوس���يع دائرة التأثري ولع���رض أهمية المناذج الريادية وس���ريورة 

التعل���ـ املفتوح. 



تقيمي املرشوع وتوصيات:

مض���ن تقي���ـ املرشوع، أكد أف���راد الطاقم عىل أهميت���ه لتطوير اللغة املش���رتكة وقمية 
العم���ل املش���ارك إلنت���اج م���رشوع ترب���وي ري���ادي وبدي���ل. كم���ا أن عملية انكش���اف 
ـّ املش���ارك وبالرغم من  م���ن ببعضه���م البع���ض مض���ن الح���زّي التعلمي���

ّ
واحت���كاك املعل

اخت���الف مجاالت العمل ق���د فتح آفاقهم الش���خصية واإلبداعية ألعمال مس���تقبلية.
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مشـروع “وللفوىض مـعـىن”

مــقــدمــة: 

املب���ادرة التالية هـ تجس���يد ملفاهـ ريادية بالتعلـ يف مجال املوس���يقى. وتس���تعرض 
محاول���ة لكرس مبىن التعل���ـ التقليدي املبين عىل تعلـ الصف���وف أو الجيل الواحد إىل 
تعل���ـ متعدد األجي���ال يدمج جميع الطالب من الصفوف الخام���س الثالث والرابع، يف 
مج���االت الع���زف والغناء وبناء وحدة موس���يقية واحدة. يف هذه املب���ادرة تبين مرافقة 
زة العرض النهايئ للس���نة الدراس���ية تحت عنوان “ليايل 

ّ
موضوع املوس���يقى وهـ مرك

ـّ مش���ارك مبس���توين: مس���توى مربيات الصفوف املش���اركة،  مس���ار”، وهو حزّي تعلمي
ويتجس���د عرب العمل املش���رتك لهذا الطاقم، ومس���توى الطالب الذي يتجس���د يف لقاء 

ط���الب جميع الصفوف لبناء فرقة موس���يقية متكاملة تمش���ل جميع األجيال. 

يعمت���د التعل���ـ يف هذه املبادرة عىل س���ريورة التعل���ـ املفتوح وقد أطل���ق الطاقم عىل 
 بذلك إىل النظ���ام الكامن 

ً
 امس “وللفوىض مع���ىن...” مش���ريا

ً
الع���رض النه���ايئ الحق���ا

 
ً
يف ع���دم النظ���ام، وال���ذي يرافق مرحل���ة التعلـ املفت���وح والذي يعط���ـ للطالب دورا

 لبل���ورة العرض. 
ً
 ورشيكا

ً
قيادي���ا

الطـــالب  مـــع  التفاعـــل  خـــالل  مـــن  تنبثـــق  تعلميّيـــة  ســـريورة 
تهـــم: وحاجا

 يف الص���ف الخامس 
ً
انطلق���ت ه���ذه املب���ادرة يف بداي���ة العام ال���درايس 2016 تحدي���دا

 
ً
 موس���يقيا

ً
االبت���دايئ. حي���ث الحظت املعلم���ة بأن الطالب يف هذا الصف ميلكون حس���ا

 للتعل���م. فمعظمه���م يتعلم العزف ع���ىل آلة موس���يقية، وميلكون 
ً
 وش���غفا

ً
متط���ورا

ل هذا األمر قاعدة أساسية للدخول مع 
ّ

املصطلحات املوس���يقية األساس���ية، وقد ش���ك
ا تعمتد 

ّ
الط���الب يف س���ريورة تعلميّي���ة مفتوح���ة مل تعمتد عىل منه���اج مبين مس���بق، وإمن

ع���ىل مش���اركة الطالب يف بناء الّس���ريورة. وتش���ري واملرافقة إىل أن ه���ذه الطريقة قد 
أدت إىل ك���رس الحواج���ز بينها وبن الطالب، كما س���اهمت يف عملية ش���حن الطاقات 
وتفج���ر اإلبداع���ات ل���دى الطرف���ن. خ���الل الفص���ل األول مت العم���ل م���ع ط���الب عىل 
الع���زف االرتج���ايل مضن 4 ورش���ات اعمت���دت االرتجال واالس���تنباط. بعد ه���ذه املرحلة 
ويف الفص���ل الث���اين، ع���رّب الط���الب عن رغبته���م يف تش���كيل فرقة موس���يقية تعزف 

5.4



 اغني���ة واحدة. وق���د مّت، بالتايل، اختي���ار أغنية ت���المئ القدرات وامله���ارات الطالبية 
ً
مع���ا

املختلف���ة والب���دء بالعزف والتوزيع املوس���يقـ. ويف بداية الفص���ل الثالث ومع الطالب 
للع���زف، انتقلوا اىل مرحلة اخ���رى وعربوا عن حاجتهم ملن يرافقه���م يف الغناء وبالتايل 
د هذا التنس���يق 

ّ
مت ع���رض الفك���رة ع���ىل طالب م���ن الصف���ن الثال���ث والرابع. لق���د ول

���دت الحاج���ة لبناء ح���زّي العمل 
ّ
الحاج���ة إىل لعم���ل ب���ن معلم���ات الصف���وف، كم���ا تول

املش���ارك. ت���درب الط���الب يف البداي���ة ع���ىل أداء األغنية والغن���اء ومع اق���رتاب نهاية 
الفص���ل مت دم���ج مجموع���ة الع���زف م���ع مجموعة الغن���اء مض���ن 3 لقاءات مش���رتكة مت 
خالله���ا بناء وتخطيط التوزيع املوس���يقـ ل���آالت والغناء. ويف نهاي���ة العام الدرايس 
مت ع���رض نت���اج هذه املب���ادرة عىل األه���ايل وعىل طالب املدرس���ة مضن برنام���ج “ ليايل 

مس���ار” وكم���ا أوردنا تح���ت عنوان “وللف���وىض معىن...”

نت س���ريورة تطوي���ر القدرات املوس���يقية املختلفة للطالب ع���ىل خوض تجربة 
ّ

لق���د مك
مّي���ة فيه���ا عدم يقن، وال���ي من خاللها، وع���ىل التوازي، بحث���وا وخططوا وقاموا 

ّ
تعل

ببن���اء س���ريورتهم التعلميّية. ولذلك فإن هذه الّس���ريورة مل يمت التخطي���ط لها باملفهوم 
التقلي���دي، ب���ل انبثق���ت وتبلورت مع الوق���ت. لقد انبثقت املبادرة يف س���ياق ش���غف 
املرافق���ة للبح���ث ع���ن جدي���د ولفت���ح س���ريورة التعل���ـ لمتكن الط���الب م���ن االرتجال 
واالب���داع. ولذل���ك فإن األهداف والغاي���ات التالية تبلورت مع تبلور املبادرة وبحس���ب 

الزمنية: املرحلة 

أهداف املبادرة:
• تعمي���ق مفهوم���ـ العمل املش���ارك والقي���ادة املش���اركة من خالل مس���ار التعلـ 	

املفتوح.
• تطوي���ر ق���درات الطال���ب من خ���الل املوضوع الذي يحب���ه ومن خ���الل األمور الي 	

. يحسنها
• تش���جيع الطالب ع���ىل التواصل مع ذاته وم���ع حاجاته ومتكنه من بناء س���ريورته 	

لتعلميّية ا

الغايات:

• تمصـ تخطيط وتنفيذ عمل فين مشرتك للصفوف متعددة األجيال 	
• عرض فين لصفوف الثالث والرابع والخامس لألهل.	

واح���دة م���ن نتائج ه���ذه الّس���ريورة املفتوحة كان مش���اركة جميع الط���الب حىت أولئك 
 
ً
الذي���ن ي���ؤرش عليهم مض���ن املنظومة التقليدي���ة باعتبارهم “مهمش���ن” فأخذوا دورا

 وأبرزوا قدراته���م من خالل القيادة املش���اركة. 
ً
هاّم���ا
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“منرب الطالب”...

الحزي التعلميـ املفتوح كآلية لبناء قيادة شابة مشاركة49 

مــقــدمــة: 

تع���ّد املب���ادرات الطالبية بش���كل عام تعب���ريا عن رغب���ة الطالب مبمارس���ة دور قيادي 
 م���ا تنبثق هذه املب���ادرات مما يمسى 

ً
. وغالبا

ً
يف مجمتع���ه عامة وداخل املدرس���ة خاص���ة

، وتتنظ���م كمجموعة ط���الب مصغرة 
ً
“لجن���ة الط���الب” وال���ي ي���مت انتخابه���ا س���نويا

يقوده���ا رئي���س50، هك���ذا يعمق هذا الح���راك الطالب���ـ البنية االجمتاعي���ة الي تمتزي 
بالقي���ادة الهرمي���ة والذكوري���ة )من باب مركزية الس���لطة الي متزي املجمت���ع الذكوري(. 
  بالنس���بة للمبىن التعلمي���ـ التقليدي. إن 

ً
كم���ا أن هذا الحراك عادة ما يكون مهمش���ا

“من���رب الط���الب” هو مب���ادرة تعمتد فك���رة “دميقراطية الش���عب”. حيث يش���ارك فيه 
جمي���ع الطالب الثانوين بش���كل يناقض ويفكك املبىن الهرم���ـ التعلميـ واالجمتاعـ. 
فهو، كس���ريورة، تعلـ مفتوح يش���كل ح���زّي يتعلم فيه الطالب من خ���الل ما يهمهم 
وع���رب التصاقه���م باملوضوع���ات االجمتاعي���ة اليومي���ة. وكح���زي اجمتاعـ مش���ارك ميكن 
من���و قي���ادات مش���اركة، قيادة تعم���ل مضن طواق���م عم���ل مفتوحة ومتغ���رية تحتاج 
إىل مه���ارات عالي���ة م���ن التعاون واملش���اركة خاللها يمت إع���ادة النظ���ر يف املبىن املعريف 
والذك���وري للمدرس���ة واملجمتع. فاملنرب، إذا، هو تجس���يد لفكرة “حزي تعلمـ مش���ارك” 

يف داخل املدرس���ة. 

كح���زي تعلمي���ـ مفتوح، يش���كل املن���رب س���ريورة تعلميية مس���مترة، حيث يلتق���ـ جميع 
 وبدون رشوط مس���بقة ليبحثوا 

ً
الطالب الثانوين مرة يف األس���بوع وبش���كل ح���ّر متاما

يف املواضي���ع ال���ي تهمه���م ولي يتداولوا  يف حل���ول لتحديات اجمتاعي���ة تواجههم يف 
ح���زي املدرس���ة و/أو يف الحزي العام.

 تجس���يد لفك���رة املج���اورة ب���ن جمي���ع املش���اركن 
ً
إن ه���ذا املن���رب، بالت���ايل، ه���و ايض���ا

 وي���مت تبادل 
ً
واملش���اركات يف الح���زي التعلمي���ـ حي���ث ي���مت البح���ث يف املوضوع���ات معا

 عن “الص���واب والخطأ” وبهدف بناء نس���يج اجمتاعـ بّناء.
ً
 الخ���ربات واملعلوم���ات بعيدا

49. إعداد: أمل أبو تايه وإبراهـ أبو الهيجا

 له بدون وعـ 
ً
50. يف أغلب األحيان القيادة تكون بيد طالب فيعمق هذا النظام مبىن املجمتع الذكوري ويشكل اسمترارا

 األدوار الطبيعية املتعارف عليها يف البيئة االجمتاعية الخارجية.
ً
أو قصد وإمنا متوارثا

5.5



يع���ّد كل طال���ب متواج���د يف املن���رب رشي���كا ومش���اركا يف اتخ���اذ الق���رارات � تفاوتت 
مش���اركة وتفاع���ل الطالب م���ا بن مش���اركة فعالة جدا اىل مش���اركة غ���ري فعالة، ال 
يع���ين ذل���ك أن الطالب املش���ارك أفضل من الطال���ب الصامت أو بالعك���س...، فلكل 
طال���ب إيقاع���ه الخ���اص وجاهزيت���ه  يف التعبري واملش���اركة، بعضهم يصغـ ويش���اهد 
وبع���ض آخ���ر يخت���ار النق���اش والقي���ادة، والبع���ض اآلخ���ر يخت���ار العم���ل يف املس���توى 
العم���ي. فال���� “من���رب”  إذا، ه���و ح���زي يتفاع���ل به أف���راد مختلف���ن، وهو مج���اورة بن 
مختلفن. وتجدر اإلش���ارة  إىل عامل الجيل الذي يؤثر عىل نس���بة املش���اركة والتفاعل 
ب���ن الط���الب، فع���ادة ما يش���ارك ط���الب الصف���وف العليا بأك���رث مم���ا يفعل طالب 

.
ً
 وحافزا

ً
الصف���وف الدنيا، وهك���ذا فإنه���م يصبحون منوذج���ا

 إىل ع���رض 
ً
س���نبدأ، أوال، بوص���ف مب���ىن املن���رب وش���كل عمل���ه. كم���ا س���ننتقل الحق���ا

مب���ادرة “قداس���ة أن���ى” وهـ إحدى املبادرات الي تش���كلت يف املن���رب يف ظل مرشوع 
“الدفيئ���ة” ومتح���ورت ح���ول موضوع حق���وق املرأة.    

املبادرة كآلية لبناء حي تعلميي مفتوح:

»املب���ادرة« مضن س���ياق »الحزي التعلميـ املش���ارك« ه���ـ لقاءات ذوي الش���أن )طالب 
\ أه���ل \ معلم���ن( ليحقق���وا أو ينف���ذوا معا ع���ىل أرض الواقع فكرة س���باقة وجديدة 
 م���ا تهدف بش���كل مب���ارش أو مبط���ن إىل التعامل م���ع تحدي م���ا يفرضه املبىن 

ً
غالب���ا

 له وتجرب���ة للتعلم. وعليه، فإن أس���لوب العمل 
ً
التقلي���دي للمجمتع، فتش���كل اخرتاقا

يتطل���ب اس���تعمال أدوات البح���ث اإلج���رايئ من اس���تقصاء يف املعض���الت والتحديات 
االجمتاعية واالستش���فاف حول األس���اليب والطرق املس���تعملة لتنبثق اس���رتاتيجيات 

جدي���دة وريادية51. 

للمب���ادرة الطالبي���ة مكان���ة هامة يف تحوي���ل الحزي االجمتاع���ـ أو “املج���اورة”  إىل حزي 
تعلمي���ـ مفت���وح، كونها متك���ن كل طالب من أخ���ذ دور يف تفعيل املب���ادرة من الزاوية 
ال���ي تالمئ���ه والي يرغب فيها،  والي ويجس���د م���ن خاللها مهاراته، وذل���ك بعيدا عن 
م الص���واب والخطأ، فبعض 

ّ
تقي���ـ قدرات الطالب مبقارنته بطالب آخرين أو مضن س���ل

الط���الب يالمئه���م الجان���ب التخطيط���ـ للمب���ادرة، والبع���ض اآلخ���ر يالمئه���م الجانب 
التنفي���ذي والبع���ض اآلخ���ر يالمئهم التقي���ـ والتطوي���ر، وآخري���ن التوثي���ق والتصوير 
وإل���خ...  إن املبادرة، تجس���د عرب ه���ذا املفهوم، بالتايل، عبارة اإلم���ام عي : “ قمية كل 
ام���رئ ما يحس���نه “.  واألهم أن تن���اول املوضوع ال يمت من خالل منه���اج مغلق أو من 
خ���الل نق���ل معرف���ة وإمنا من خ���الل البح���ث يف املعلوم���ات املتداولة والتعل���م يمت من 

خالل املمارس���ة واالستش���فاف يف هذه املمارسة.

51. من املهم مراجعة تعريفات “الحزي االجمتاعـ” والحزي التعلميـ املشرتك كما ظهرت يف كتيب بحيث أصدرته جمعية 
www.masar-edu.org مسار – مركز للرتبية” ورشكائها مضن مرشوع الدفيئة وتجدون فصوله يف موقع الجمعية“
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“منرب الطالب يف مسار” -خلفية تاريخية:
م���ع بداي���ة الس���نة الدراس���ية 2010/2011، أطلق مدير جمعية مس���ار “املن���رب” كفكرة 
لبل���ورة الح���زي االجمتاع���ـ للط���الب الثانوين مبع���ىن بناء النس���يج االجمتاع���ـ للطالب 
الثانوي���ن م���ن خالل لقاء أس���بوعـ، ي���مت فيه تلخيص األس���بوع وتوس���يع اآلفاق من 
خ���الل املش���اركة مبوضوعات ثقافي���ة وتربوي���ة مختلفة. وم���ع بداية م���رشوع الدفيئة 
بس���نة 2013، تح���ول “املنرب” إىل مبادرة يمت فيها اس���تعمال املصطلح���ات الي تطورت 
بامل���رشوع مثل “الح���زي التعلميـ املش���ارك”، املجاورة كآلي���ة تعلـ، والقيادة املش���اركة 
مض���ن الح���زي التعلميـ املفت���وح كآليات ريادية لتغي���ري املبىن التعلميـ يف املدرس���ة. ويف 
س���نة 2014، انمض���ت كرمافق���ة ثاني���ة مديرة م���رشوع الدفيئ���ة لنعمق فك���رة “املنرب” 
كح���زي تعلمي���ـ مش���ارك حيث يعمت���د ع���ىل مفاهـ التعل���ـ املفت���وح لتطوي���ر مفهوم 
القي���ادة املش���اركة والتعلم م���ن خالل املب���ادرات.  ومضن ه���ذا التط���ور رأى املرافقن 
ب���أن جمي���ع الطالب ه���م وكالء تغيري وان املنرب ه���و حزي ميكن أن يط���ور الطالب من 

خالل���ه فكرته ع���ن ذاته كوكي���ل تغيري.

مبىن “املنرب”:

إن “املن���رب” ه���و اللق���اء االجمتاع���ـ لجميع الط���الب الثانوي���ن من الصف التاس���ع إىل 
 بش���كل منهجـ يف 

ً
الص���ف الث���اين عرش ويصل عدده���م إىل 90 طالب. ويمت اس���بوعيا

قاعة كبرية مجهزة بعارض وشاش���ة وحاس���وب. الجلس���ة تكون بش���كل حدوة حصان 
لمنك���ن ح���د أق���ى م���ن التفاعل املب���ارش )بس���بب ضيق امل���كان والع���دد الكب���ري عادة 
يجلس���وا مض���ن حلقت���ن متداخلتن(52. يس���متّر  اللق���اء العام عىل مدار س���اعة ويمت يف 

52.  يجدر اإلشارة أن فكرة الجلوس بهذه الطريقة انبثقت من الطالب نفسهم يف املنرب العتقادهم أن مبىن الجلسة 



 ال يتج���زأ من الي���وم التعلميـ. 
ً
س���اعات الصباح ب���ن الثامنة والتاس���عة ليك���ون جزءا

إن املن���رب هو س���ريورة تعلميية ولذلك فهو لقاء أس���بوعـ عىل طول الس���نة الدراس���ية 
وه���و محور جوه���ري للمفه���وم الرتبوي والتعلميـ باملدرس���ة. 

، لنتيح 
ً
يراف���ق املن���رب مرافقن اثنن وذلك أوال لك���رس هرمية املعرفة والقي���ادة، وثانيا

أك���رب ق���در من الدع���م للحراك الطالب���ـ. فواحدة م���ن املرافقن /يف حالة، مس���ار هـ 
مدي���رة مرشوع الدفيئة، تس���متر مبرافقة الطواقم الي تبادر للمش���اريع املختلفة، فتهمت 
ب���أن تخ���رج املبادرة إىل ح���زي التنفيذ وتعمل م���ع الطالب عىل تطوي���ر الجانب القيادي 
والتعام���ل م���ع الصعوب���ات واملعيق���ات القرسي���ة، مب���ا فيها أنظمة املدرس���ة، س���اعات 
التعل���ـ، والعالق���ة مع املؤسس���ات الخارجي���ة. هكذا يس���متر املنرب، كح���زي اجمتاعـ، يف 
عمل���ه خارج س���اعة اللق���اء من خالل طواق���م عمل تتبل���ور للتعامل م���ع قضايا عينية 

أو لبلورة مب���ادرات معينة.

مجموعة الهدف املبارشة: الطالب الثانويني )يف حالة مسار(53.    

ل���ي نوض���ح عم���ل املن���رب وماهيته س���نعرض للق���ارئ إح���دى مبادراته وال���ي انبثقت 
م���ن مح���ور مركزي م���رشوع الدفيئة أال وهو حق���وق املرأة كقضية تتعلق بالجنس���انية 

وحق���وق االنس���ان. باإلضاف���ة إىل تعمي���ق العالقة مع مؤسس���ات املجمت���ع املدين.

يؤثر عىل قدرتهم عىل الرتكزي مع ما يحدث باملنرب. وقد جاء االقرتاح اسمترارا لثقافة الجلوس يف الصفوف يف مدرسة 
مسار. 

53.  يج���در اإلش���ارة أن فك���رة املن���رب انتقلت اىل ط���الب املرحل���ة االبتدائية كرمحل���ة تحضريية وتقودها مديرة مدرس���ة 
مس���ار وه���ـ ممثلة ع���ن جمعية مس���ار – مركز للرتبي���ة يف منتدى التعلمي���ـ ملؤسس���ات املجمتع املدين.
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امس املبادرة: “قداسة انىث...”

تاريخ املبادرة: ترشين أول 2015 – كانون ثاين 2016.

موض���وع املب���ادرة: إحي���اء الي���وم العامل���ـ ل���� “ مناهض���ة العنف ض���د النس���اء” والذي 
يص���ادف 25.11 م���ن كل س���نة.

أهداف املبادرة: 
تعمي���ق وتعزي���ز مفه���وم القي���ادة املش���اركة ب���ن الط���الب كرافع���ة للتغي���ري . 1

االجمتاع���ـ.
تطوي���ر ق���درات الطال���ب النقدي���ة والبحثي���ة لظواهر مجمتعي���ة متعلق���ة بقضايا . 2

الجنس���انية وحقوق االنس���ان.
تعزيز اإلبداع واالبتكار  يف مواجهة ظواهر اجمتاعية . 3

الغايات:
تخطيط مرشوع شامل يشارك فيه األهل والطالب واملعلمن.. 1
توثيق السريورة وإنتاج فيلم وثائقـ من قبل الطالب.. 2
فعاليات وورشات تعلميية حول املوضوع.. 3

والدة \ بلورة املبادرة: 
ول���دت مب���ادرة “قداس���ة أنى” يف واح���د من صباحات ي���وم الجمعة خ���الل لقاء “منرب 
الطال���ب” األس���بوعـ وذل���ك ع���ىل أث���ر مؤمتر “ح���زي التعل���ـ اآلم���ن” ال���ذي أجري يف 
مدين���ة فرانكف���ورت مضن م���رشوع الدفيئة، حي���ث مت التداول فيه ع���ن كيفية تطوير 
ال���رشاكات ب���ن مؤسس���ات املجمت���ع امل���دين الفلس���طيين املش���اركة. تس���اءلت مديرة 
جمعية نس���اء ضد العنف عن دور مس���ار كمؤسسة تربوية يف املس���اهمة بإحياء اليوم 
العاملـ ملناهضة العنف ضد النس���اء. هذا الس���ؤال انتقل اىل منرب مس���ار والذي طالب 

 ب���أن يبحث يف املوض���وع وحيثياته كخط���وة جوهرية لعملي���ة التخطيط. 
ً
أوال

 هك���ذا ق���رر املن���رب العمل يف املوض���وع من خ���الل مرحلت���ن مركزيت���ن؛ املرحلة األوىل 
النظري���ة – حي���ث مت خالله���ا صياغة وبل���ورة املب���ادرة مع الط���الب. أما املرحل���ة الثانية 
فه���ـ املرحل���ة العملية – حي���ث مت خالله���ا تنفيذ وتجس���يد األفكار ع���ىل أرض الواقع. 

املرحلة النظرية: الطالب واملرافق كباحثني اجرائيني:

 تجس���يد 
ً
بتاري���خ 20.11.2015 ق���ام مرافق املن���رب بعرض املوضوع ع���ىل املنرب،  وتحديدا

مش���كلة ع���دم املس���اواة مبجمتعنا م���ن خالل ظاه���رة جرامئ قتل النس���اء املتك���ررة عىل 



خلفي���ة ما يمس���ى ب� “ قضايا رشف العائل���ة “والذي يرتبط، من ناحي���ة ارتباطا مبارشا 
مبجمتعن���ا وبوضعيت���ه املعق���دة يف البالد. كم���ا وأنه يرتبط بش���كل غري مبارش ب����ثقافة 
العن���ف بكافة اش���كاله، وه���ـ ثقافة منت���رشة يف العامل. وع���ىل إثر مطالب���ة الطالب 
مبعرف���ة املزي���د ع���ن املوض���وع قام الط���الب مبس���اعدة مرافق���ـ املنرب بتحضري سلس���لة 
فعالي���ات للبحث يف عمق الظاه���رة وقد أجريت ثالثة لقاءات ح���ول املوضوع يف املنرب. 

- عرض لسلسلة أفالم توعوية قصرية عن املوضوع والنقاش حولها.

- اللقاء مع مديرة مؤسس���ة “نس���اء ض���د العنف “، حيث  ش���اركت الطالب مبعطيات 
وحقائ���ق حول املوضوع ومت النق���اش حول دور الطالب كناش���طن اجمتاعين وكوكالء 

تغيري بسياق الجنس���انية وحقوق االنسان.

- ع���رض اإلحصائي���ات العاملي���ة ح���ول ظاه���رة العن���ف ض���د النس���اء من قب���ل معلمة 
العل���وم السياس���ية يف مس���ار.

املرحلة العملية والتطبيقية - انطالق املبادرة: 

يف آخ���ر اللق���اء الثال���ث تبل���ور توجه الط���الب وص���ار واضًحا، فق���رروا التح���رك والتأثري 
لي���س فق���ط يف ح���زي املدرس���ة وإمن���ا يف الح���زي العام خ���ارج املدرس���ة، عن طري���ق عمل 

أمس���ية ثقافي���ة، وتح���دد امل���كان والزم���ان واملعايري . وق���د جرى األم���ر كالتايل:

• أن تق���ام األمس���ية يف م���كان ع���ام ميك���ن الطالب م���ن اللق���اء بالناس بش���كل 	
. رش مبا

• أن يك���ون الربنام���ج بس���يط يف مظه���ره وغ���ين يف جوه���ره وممضون���ه بعي���دا عن 	
االستهالك.

• أال تسمتر مدة النشاط أكرث من ساعة ونصف.	

• توظيف الطاقات املختلفة يف مسار لتنفيذ الربنامج )طالب \ أهايل \ معلمن(.	

تحضريات لألمسية:
 يف س���احة املكان وهـ 

ً
مت اختيار تنفيذ االمس���ية يف قاعة اس���تقبال س���يمنانا وتحديدا

س���احة عام���ة مش���رتكة للجامع���ة املفتوحة، ومعه���د ابس���وس لتعلـ البس���يخومرتي 
ومكات���ب نقاب���ة “الهس���تدروت” وهـ محاذية للش���ارع الرئي���ي. ومت بن���اء الربنامج 
وصياغت���ه يف لق���اء املن���رب، مت التحض���ري لربنامج األمس���ية م���ن خالل العمل مبس���توين 
األول: انبثق���ت م���ن املجموع���ة الطالبية 3 مجموعات عمل مصغرة تش���كلت بش���كل 
اختي���اري لتك���ون ن���واة لبن���اء ح���زي تعلمي���ـ مش���ارك. واملس���توى الث���اين العمل مضن 
مجموع���ة الطالب الكاملة لتنفيذ والتحضري.  دور املراف���ق كان متابعة هذه الدينامية 
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والتعامل بش���كل ف���ردي إذا اقتض���ت الحاجة.

يف ي���وم األربع���اء بتاري���خ 25.11.2016 مت تنفي���ذ فعالي���ات تحضريية لألمس���ية مضن 6 
حص���ص تعلميي���ة جرى تفعيلها م���ن قبل مجموع���ات العمل املختلفة. وقد وش���ارك يف 
تنفي���ذ الفعالي���ات كل طالب الثانوية، ج���رت إدارة هذا اليوم من قب���ل مجموعة من 

الط���الب، كل مجموع���ة عمل ح���رضت لفعالية معين���ة مت صياغتها يف من���رب الطالب.  

الفعالية رقم 1: 

املـــواد املطلوبـــة:  أكياس م���ن ورق – رمل – مشوع صغرية – والع���ة – اقالم ذات خط 
عريض )فلو ماس���رت( بلون غامق. 

موضـــوع الفعاليـــة: إضاءة كيس ورق كتب عىل الجه���ة االوىل امس بلدة عربية مت قتل 
ام���رأة فيها وع���ىل الجانب الجهة الثانية جرى تدوين الس���نة الي قتلت فيها الس���يدة 

كرمز لألم���ل وللذكرى األلمية.

هـــدف الفعاليـــة: تعمي���ق إدراك الطال���ب والناس ح���ول خطورة ظاهرة قتل النس���اء 
وانتش���ارها من خ���الل معرفة عدد البل���دات الي تجري فيها عملي���ات القتل باإلضافة 

لإلش���ارة إىل كم عمليات القتل.

آليـــة العمـــل: مت تحض���ري قامئة بأمس���اء البلدات العربي���ة الي مت قتل نس���اء فيها للعام 
2015\2016 وال���ي تمضن���ت أيض���ا الع���ام، كل طال���ب كت���ب عىل كيس ال���ورق امس 
البل���دة والس���نة ، خالل يوم األمس���ية متت تعبئة كل كيس بكمي���ة من الرمل تكفـ 

لتثبي���ت المشعة ليمت إضاءتها يف مس���اء األمس���ية..  



الفعالية رقم 2: 

املـــواد املطلوبـــة: بطاق���ات ورق صغ���ري – أق���الم ثخين���ة )فلو ماس���رت( بل���ون غامق – 
خيط���ان مسيك���ة – 100  بال���ون م���يء منفوخة.

موضـــوع الفعاليـــة: تعلي���ق بطاقة ق���ام كل طالب بكتابة إمس س���يدة عزي���زة عليه 
ع���ىل البطاق���ة، ويرفض أن تتعرض ألي نوع م���ن أنواع العنف، ع���ىل كل بالون ، ويمت 

إط���الق البالون يف المساء كرم���ز للحرية.

هـــدف الفعاليـــة: تعميق وغرس مفه���وم حرية الفرد وتعمي���ق إدراك ووعـ الطالب 
لخط���ورة وتأثري العنف الذي يبدأ من البعد الش���خيص للطالب لينطلق للبعد األوس���ع 

املجمتع. إىل 

ع���ن  باإلع���الن  أخ���رى:  أنش���طة  طري���ق  ع���ن  س���ريورته  الطالب���ـ  الح���راك  أكم���ل 
نش���اطهم ه���ذا يف أروق���ة املدرس���ة ومت توزي���ع دع���وة للربنام���ج ع���ىل األه���ايل عام���ة 
يف املدرس���ة باإلضاف���ة الس���تعمال موق���ع املؤسس���ة االلك���رتوين والفيس���بوك. كم���ا 
تش���كلت مجموع���ة طالبي���ة لتوثي���ق الح���دث كتاب���ة، ص���ور، وإص���دار فيل���م وثائق���ـ، 
كم���ا ح���رضت إح���دى طالب���ات ص���ف الح���ادي ع���رش كلم���ة ط���الب مس���ار لتلقيه���ا ع���ىل 

الحض���ور خ���الل األمس���ية.

يف يوم األمسية: 

ويف ي���وم الخمي���س املواف���ق 26.11.2015 ، تجمع���ت يف متام الس���اعة الرابعة مجموعة 
العم���ل الطالبي���ة املس���ؤولة ع���ن تحض���ري امل���كان وبع���ض األه���ايل وقام���وا  بتثبي���ت 
البطاق���ات ع���ىل البالون���ات كم���ا قام���ت املجموع���ة بتثبيت المش���وع داخ���ل األكياس 
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وإضاءته���ا وجرى ترتيبها يف س���احة س���يمنانا عىل ش���كل م���رم امتّد من الش���ارع العام 

املح���اذي للس���احة اىل داخ���ل الس���احة ومت تعلي���ق الفت���ات ع���ىل ب���اب الس���احة ح���ول 

وموضوعها.  األمس���ية 

يف الس���اعة السادس���ة، ب���دأت تتوافد جم���وع الطالب واأله���ايل واملعلم���ن باإلضافة 

إىل أش���خاص تواج���دوا يف امل���كان، عىل الس���اعة 7:30 اصطف الن���اس املتواجدين وراء 

األكي���اس الورقي���ة ومت توزي���ع البالونات ع���ىل الجميع.

يف الس���اعة الثامنة افتتحت أمس���ية “قداس���ة إنس���ان” بكلمة كتبتها و القتها احدى 

طالب���ات مس���ار، حيث قام���ت، بعد انته���اء الكلمة بإعطاء اإلش���ارة للحض���ور إلطالق 

البالون���ات إىل فضاء الحرية، ولتتحول رصخات النس���اء اللوايت قتل���ن إىل أصوات حرية 

مت���أل نفس كل م���ن تواجد يف املكان ليحمل رس���الة اإلنس���انية ورس���الة الحرية عاليا.

توثيق الحدث:

يف املن���رب تط���وع طال���ب م���ن الصف التاس���ع، وه���و خبري يف تفعي���ل برامج الحاس���وب 

ليك���ون منت���ج الفيل���م. ف���مت باملرحل���ة األوىل تجمي���ع األف���الم والص���ور م���ن األه���ايل 

والط���الب. ويف املرحلة الثانية عم���ل الطالب واملرافقة عىل إنت���اج الفيلم. وبعد انتهاء 

 ملش���اريع ريادية مس���تقبلية.
ً
 محفزا

ً
اإلنت���اج ع���رض يف املن���رب ليكون عام���ال

الخالص���ة، م���ن خالل هذه املبادرة، أننا  اس���تعرضنا كيف ميك���ن ل�”املنرب” أن يتحول إىل 

دفيئ���ة تتبل���ور بداخلها املبادرات الطالبية كس���ريورة تعلمية م���ن ناحية، وكحزي ينبثق 

منه قيادات ش���ابة مشاركة.    



نشاطات للتطوير والبحث..
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نشاطات للتطوير والبحث..



يع���ّد مع���رض املب���ادرات الرتبوي���ة54 آلي���ة تواص���ل جديدة ب���ن مؤسس���ات املجمتع 
امل���دين وب���ن املجمت���ع عامة. حيث ميكن ملؤسس���ات املجمت���ع املدين م���ن خاللها عرض 
، بش���كل 

ً
نش���اطاتها وفعالياته���ا أم���ام الجمهور الواس���ع، أو جمهور محدد مس���بقا

 
ً
مـ عام وامتدادا

ً
نه���م من التفاع���ل معه.  املعرض إذا، يف جوهره، هو ح���زّي تعل

ّ
ميك

مـ املش���ارك الخاص الذي يعمل مضن طواقم املؤسس���ة أو املؤسس���ات 
ً
للحزّي التعل

الرشيك���ة. ويتبادل  الجمهور املش���ارك م���ن خالل املعرض الخ���ربات واملهارات، كما 
لع ع���ىل آخر التوجه���ات الريادية للتغي���ري االجمتاعـ.

ّ
ويط

يب���ىن املع���رض ع���ىل هيئ���ة س���وق ثق���ايف، وه���و يح���ايك فكرة س���وق ع���كاظ أو 
األس���واق الي ش���كلت عرب التاريخ نقطة تواص���ل بن منتجـ الثقاف���ة وبن أبناء 
 ورواد الس���وق خاصة، حيث كان���ت الثقافة واملب���ادرات الثقافية جزء 

ً
املجمت���ع عام���ة

 لفك���رة املتعة والتفاع���ل االجمتاعـ. يف 
ً
 أساس���ّيا

ً
ال يتج���زأ م���ن الحزّي العام وعنرا

لون 
ّ
هذا الس���وق يمت عرض املبادرات واملش���اريع املختلفة أمام الزائري���ن، حيث يتنق

مض���ن ح���زي مفتوح يف أرجاء الس���وق بش���كل حر بن املب���ادرات املختلف���ة املعروضة. 

نع���رض يف الس���طور أدناه فك���رة املعرض الي متت مض���ن مرشوع دفيئ���ة املبادرات 
كمنوذج. 

مجموعات الهدف:

مب���ا أن املع���رض متحور ح���ول املب���ادرات الرتبوية الي ته���دف إىل التغي���ري االجمتاعـ 
فق���د وجه���ت الدع���وات إىل كل م���ن املجموع���ات التالي���ة وال���ي اعت���ربت مفاتيح 

54. تحرير ابراهـ أبو الهيجا

مــعـــرض 
املبادرات الرتبوية

أم�ل أب�و ت�ايه 6
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مؤث���رة ومس���اهمة يف تأس���يس مثل ه���ذا النهج:

• أعضاء الربملان العرب.	

• رؤساء البلديات واملجالس املحلية.	

• مدراء أقسام املعارف يف البلديات واملجالس املحلية.	

• مدراء مدارس يف منطقة النارصة.	

• معلمـ املدارس يف منطقة النارصة.	

• مدراء وطواقم مؤسسات املجمتع املدين الفلسطيين.	

• طواقم وأصدقاء مؤسسات املجمتع املدين الرشيكة يف مرشوع “الدفيئة”.	

أهداف املعرض:

تعزيز عملية التواصل بن املؤسسات املجمتعية املختلفة.. 1

تعزيز عملية التبادل املعريف والتعلم بن مؤسسات املجمتع ونشطائه.. 2

ترجيع وتطوير فكرة السوق الثقايف والرتبوي.. 3

غايات املعرض:

• ال���� 12 ال���ي مت تطويره���ا وتنفيذه���ا يف م���رشوع الدفيئ���ة 	 ع���رض املب���ادرات 
الرتبوي���ة.

• ع���رض املب���ادرات وتعمي���ق عملي���ة التعل���م منه���ا م���ن خ���الل منص���ة املقاب���الت 	
الصحفي���ة.

• عرض املبادرات وتعميق التعلم منها من خالل منصة المتثيل املرسحـ. 	

خلفية:

ج���اء املع���رض ليعرض 12 مبادرة ريادي���ة اجمتاعية، ثقافية وتربوي���ة مت إنتاجها خالل 
دورة تعل���ـ وكالء تغي���ري يف م���رشوع الدفيئة الرتبوية. وقد بدأت الدورة يف ش���هر 
 
ً
 اجمتاعي���ا

ً
كان���ون األول 2014 واس���مترت مل���دة 6 ش���هور وش���ارك فيه���ا 24 ناش���طا

 أكادميين م���ن مشال وجنوب الب���الد. وقد أجري���ت الدورة عىل 
ً
 وطالب���ا

ً
فلس���طينيا

مرحلت���ن: األوىل النظرية حيث قام املش���اركن واملش���اركات من خاللها مبناقش���ة 
واكتس���اب أس���اليب تعلـ بديلة تعمتد عىل اس���تعمال الس���ؤال كآلية بحث. فميا 



م، من خ���الل املمارس���ة الفعلية لفعل 
ّ
متثل���ت املرحل���ة الثانية، وه���ـ عملي���ة التعل

املب���ادرة. مّت  تقس���ـ املجموع���ة، يف هذه املرحل���ة، إىل 12 مجموعة،  وق���د بادرت كّل 
مجموع���ة إىل تخطي���ط وبل���ورة مرشوع ري���ادي وم���ن مث مت تطبيق���ه يف واحدة من 
بن«  املؤسس���ات. مت���ت الدورة تح���ت إرشاف ومرافقة خريج���ـ دورة »تدريب املدرِّ

واملؤسس���ات املش���اركة يف مرشوع الدفيئة55.

إن املع���رض ه���و مب���ادرة للطاق���م اإلداري مل���رشوع “الدفيئ���ة” وق���د مت���ت بلورته 
 بعد تدارس���ه مع جميع أصحاب الش���أن يف امل���رشوع، وهم: مدراء 

ً
وصياغت���ه نهائيا

املؤسس���ات الرشيك���ة، خريجـ دورة “تدري���ب املتدربن” ومش���اريك دورة “وكالء 
مي���ة يف الدورتن.

ً
 ال يتجزأ من الس���ريورة التعل

ً
التغي���ري”. وق���د كان ج���زءا

املبىن التنظميي للمعرض:

لي يمت هذا املعرض جرت إقامة طاقم عمل مكون من:

- مدير عام جمعية مسار والذي عمل كمرشف ومرافق لفريق العمل.

- مدي���رة م���رشوع “الدفيئ���ة” وال���ي كان���ت مس���ؤولة ع���ن التخطي���ط، التنفي���ذ 

 بن جميع أصحاب الش���أن. كم���ا أنها قد رافقت وتابعت 
ً
والتنس���يق والتقيـ الحقا

الطاقم ونس���قت ب���ن أفراده.

زة مالّية ومساعدة إدارّية لتنسيق الجانب املايل واإلداري.
ّ

- مرك

- مس���ؤول العالق���ات العام���ة لرتكزي وتنس���يق النش���اطات والفعالي���ات الي لها 

عالق���ة بالدع���وات والصحافة واإلع���الم والنرش.
وإىل جانب ذلك، فقد احتاج املعرض إىل مجموعات العمل التالية: 

• 8 أشخاص متطوعن للعمل عىل االستقبال والتسجيل	

• 4  أشخاص متطوعن للعمل عىل التنظـ وعىل مساعدة الجمهور	

وصف املعرض:

 م���ن هذا النوع يحت���اج إىل قاعة ضخمة أو مس���احة مفتوحة ضخمة 
ً
إن معرض���ا

55. ملزيد من املعلومات حول الدورات املختلفة ونشاطاتها ميكن التوجه ملوقع جمعية مسار – مركز للرتبية

 www.masar-edu.org  والدخول من هناك اىل مرشوع “دفيئة املبادرات الرتبوية”.
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وه���و مرتب���ط بوض���ع الطق���س وبالتجه���زيات. يف حال���ة الدفيئ���ة، مت���ت إقامة 
املع���رض يف قاع���ة كبرية يف فندق، وذل���ك ألنه قد مت عرض ق���ـ من املبادرات  

ع���رب شاش���ات واحتاجت إىل بني���ة تحتية لألجه���زة اإللكرتونية.    

كانت املس���احة كبرية تتس���ع لع���رض 12 مب���ادرة بحيث خصصت ل���كل مبادرة 
طاول���ة عريضة ولوح عرض خش���بـ وشاش���ة كب���رية وحاس���وب. باإلضافة إىل 

منص���ي عرض:

املنّص���ة األوىل أطل���ق عليه���ا منص���ة “املج���اورات الصحفي���ة” يقوده���ا صحفـ . 1
يج���ري مقاب���الت مع قائ���دات املب���ادرات. اصطفت أم���ام املنص���ة مقاعد لي 
يمتكن الجمهور من الجلوس واالس���متاع. كان الهدف هو البحث واالس���تقصاء 
باِدرات للمش���اريع يف محاول���ة فحص البديل واملختلف يف هذه املش���اريع 

ُ
م���ع امل

ونق���ل هذه املب���ادرات من س���ياقها البحيث إىل الح���زّي العام.

2 . )play back( ����املنّص���ة الثاني���ة هـ منصة مرسحي���ة خصصت لتق���دمي عروض ال
م���ن خالل املرسح االرتج���ايل. والهدف إضف���اء أجواء إبداعية ي���مت خاللها الحوار 
م���ع املب���ادرات من خالل ارتجال مش���اهد مرسحية لها عالق���ة مباهية املبادرة أو 

ما يحدث حوله���ا يف املعرض. 

الرمس التايل يشكل تخطيط للمعرض:



هك���ذا تحول املعرض إىل ح���زّي مفتوح يعج بالجمهور واألح���داث يف آن واحد. بحيث 
ب���اِدرات يف املكان املخص���ص لهم ليطلع 

ُ
يس���تطيع الجمه���ور أن يلتق���ـ باملبادرة وامل

ع���ىل امل���واد املختلف���ة ويتناق���ش معه���ن ح���ول املضام���ن واآلليات واالط���الع عن 
كث���ب حول التجرب���ة والّصعوبات والنتائ���ج والّتحدّيات املس���تقبلية والخ... ومن مث 
يس���تطيع أن يش���اهد ع���روض مرسحية له���ا عالقة باملب���ادرة و/أو يطل���ع من خالل 

املقاب���الت الصحفية ع���ىل عمق املب���ادرة وأهميتها.  

املع���رض مت توثيق���ه ع���رب كام���ريات الفيديو وأنتج من���ه فيلم وثائق���ـ قصري ميكن 
أن تج���دوه يف موقع جمعية مس���ار – مرك���ز للرتبية.  

واملسار مسمتر باملحبة والعطاء
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