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املعلمون واملعلمات عرب السرد

سيكون  وكيف  وأحداثها،  املدرسة،  مخيلتي  في  أرسم  بدأت 
شكلها؟ وماذا يوجد فيها؟ وذلك بعد أن قالت لي أمي: »أنت كبرت 
والرهبة،  باخلوف  شعرت  املدرسة«.  إلى  إخوتك  مع  وستذهبني 
خاصة أنني لم ألتحق بالروضة؛ ألنه في ذلك الوقت، لم تكن هنالك 

روضة في قريتنا.

رحلتي مع التعليم .. 
ميالد طريق ال نهاية له

جيهان زهران

الساحة  حيث  القدمي،  املبنى  ورأيت  املختلطة،  املدرسة  دخلت 
املدرسة،  ومخازن  احملدودة،  الصفية  والغرف  املكشوفة،  الصغيرة 

ومشارب املياه، ومقصف خارج املدرسة.

في غرفة الصف األول، لم أَر سوى السبورة، والطباشير، والكتب 
اإليضاحية  والوسائل  الزينة  من  اخلالية  الصف  وجدران  املدرسية، 
كانت  املدرسة  ألن  دائمًا؛  باخلوف  الشعور  مع  للمدرسة،  املشجعة 

فيها شقوق، ونخاف في أي حلظة من سقوط املدرسة علينا.

هناك، املعلمات يستخدمن أسلوب التلقني واحلفظ؛ )البصم( اململ 
بالنسبة لنا، والبعيد عن الرحالت واملشاهدات والتجارب، وكانت 
)املساعد(،  أو  الدليل  تعتمد على  مملة؛ ألنها  اإلجنليزية  اللغة  حصة 
ما  أكره  وكنت  العربية،  باللغة  كان  احلصة  جميع  أن  عن  فضاًل  هذا 

تقوله املعلمة، وال أرى أي شيء مشجع للبقاء في املدرسة.

الثالث.  التي تعرضت لها، كانت في الصف  العقوبات  من أصعب 
يدي  على  ضربتني  ألنها  )س(  العربية  اللغة  معلمة  أحب  ال  كنت 
بـ«شّد  عاقبتها  بجانبي  التي  وزميلتي  التنس،  مضرب  باستخدام 
عدم  بسبب  وذلك  توبيخنا،  إلى  إضافة  باأللم،  شعرنا  شعرها«. 
حفظ احملفوظة التي طلبتها منا، حيث كان هناك عقاب آخر، تردده 
ترتكب خطأ، »سوف  أن من  املدرسة، وهو  أمام طالبات  املعلمات 
للمدرسة،  كرهي  من  يزيد  كان  ما  وهو  الفئران«،  غرفة  إلى  تذهب 
الصفوف األخرى، وكنت  املعلمة كانت تدرسنا في  أن تلك  خاصة 

أنتظر فترة االستراحة للخروج والشراء من املقصف.

مكان  املدرسة  أن  يومًا  أشعر  ولم  »السرو«،  أشجار  حتت  جنلس  كنا 

للتعليم أو أمر محبب بالنسبة لي، فكنت أنتظر بفارغ الصبر لالنتهاء من 
املدرسة، خاصة أنها كانت من الصف األول حتى الصف السادس.

املرحلة اإلعدادية
عند االنتقال إلى املدرسة اجلديدة، شعرت براحة نفسية أكثر، حيث 
الواسعة،  والساحة  طبقات،  ثالث  من  املكون  اجلديد  املدرسة  بناء 
معاملة  بسبب  كثيرًا  املدرسة  وأحببت  واحملببة،  املريحة  والصفوف 
األولى  املرحلة  عن  الحظته  الذي  والتغير  لي،  واملعلمني  املعلمات 
التقليدي،  األسلوب  بعيدة عن  أساليب جديدة  استخدام  من خالل 
أي احلفظ والتلقني، والتنقل من الغرف الصفية إلى غرف )املختبر، 
وحصلت  دروسي،  في  حتسنت  حيث  الخ(،   ... املنزلي  والتدبير 

على معدل أفضل.

أشعر  فبدأت  الثانوية،  مرحلة  وهي  األخرى،  االنتقالية  املرحلة  أما 
والشعور  التوجيهي  مرحلة  القتراب  وذلك  أكثر،  وجدية  بالتزام 
بالرهبة، خاصة أنني أول ابنة تنجح في التوجيهي لدى عائلتي، حيث 
وكنت  املعلمات،  قبل  من  اإلضافية  واحلصص  الصعب،  املنهاج 
املعلومة  توصيل  في  رائع  أسلوبها  ألن  االجتماعيات؛  معلمة  أحب 
إال  التلقني واحلفظ،  يعتمد على  كان  أن األسلوب  وتبسيطها، ومع 
أنني اكتسبت املعلومات واملعرفة، وال أنكر إخالصهن وجديتهن في 
املعلومة  وتوضيح  الدراسة  في  نتعاون  وزميالتي  أنا  وكنت  العمل، 

التي تصعب علينا.

بعد النجاح في التوجيهي، آن األوان لتقرير املصير، فانتابني شعور 
ألتحق  كلية سوف  أو  بعد ذلك؟ وأي جامعة  فماذا سأفعل  باحليرة، 
بها؟ وما التخصص الذي سأتعلمه؟ خاصة أن ظروف عائلتي املادية 
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الطيرة  معهد  كلية  في  طلبًا  قدمت  أنني  إال  بتدريسي،  تسمح  ال 
لدراسة تخصص »تربية ابتدائية«، وكان معدلي يسمح بدراسة ذلك 
فوجئت  ولكن  الكلية،  تلك  في  القبول  أنتظر  وكنت  التخصص، 
بقبولي لدراسة »رياض األطفال«، ولم أكن على معرفة واطالع بهذا 

التخصص، وماذا يعني.

إلى  أنتقل  أن  وهي  نصيحة،  لي  قدمن  زميالتي  أن  من  الرغم  على 
دار املعلمني حتى أتخصص في التربية االبتدائية، إال أنني رفضت، 

وأصبحت طالبة في هذه الكلية تدرس »رياض األطفال«.

خالل السنتني، أحببت ذلك التخصص كثيرًا لوجود املعلمات اللواتي 
باملساقات  فقط  نكتف  لم  ألننا  لنا؛  املعلومة  إيصال  على  يحرصن 
حيث  عملي،  تطبيق  ذلك  جانب  إلى  كان  بل  نتعلمها،  التي  والكتب 
كانت هناك روضة منوذجية في الكلية لنتدرب مع األطفال ونعمل معهم 
الواسع  للتعرف على أفكارهم وطرق تدريسهم ومستوياتهم وخيالهم 
املمتعة  والرسومات  اإليضاحية  الوسائل  وعمل  تدريسهم  وأسلوب 
لألطفال لنتعود على ذلك عند التخرج والتدريس في رياض األطفال.

في  فعملت  الروضات،  إلى  طلبات  قدمت  السنتني،  انتهاء  وبعد 
أر  لم  أواًل  كثيرًا،  تعجبني  لم  أنها  إال  »الرام«،  منطقة  في  روضة 
الروضة النموذجية التي يجب أن يتوفر فيها كل ما يخص األطفال من 
زوايا، وألعاب، وأماكن ساحات واسعة، وكل ما يخص األطفال، 
وثانيًا ألن املدير كانت معاملته للمعلمات سيئة جّدًا وبقسوة، إضافة 
لذلك، كان يجبرني على التواجد مبكرًا )الساعة السادسة( إلحضار 
في  كانت  ألنه  املسافة،  بعد  من  الرغم  على  الروضة،  إلى  الطالب 
ذلك الوقت حواجز على الطرق، إال أن من أصعب املواقف في تلك 
الطالب، وذلك الختالف  به مع  الذي سأتعامل  الروضة األسلوب 
البيئات التي يعيشها الطالب، فحاولت التقرب منهم ومن مشاعرهم 
لهم  املشجعة  األساليب  واستخدام  يرغبونها،  التي  األشياء  وحتقيق 
الهادفة،  األلعاب  ومنها  نعرفه،  الذي  اليومي  الروتني  عن  بعيدًا 

والتجارب، واالستكشاف، واستخدام أسلوب القصة.

بعد إنهاء السنة األولى، قررت االنتقال إلى روضة أخرى في قلنديا، 
واحدة  وزميلة  أنا  أعمل  كنت  حيث  سابقتها،  من  أفضل  كانت 
البيتية،  الزيارات  وتبادل  وتعاون  طيبة  عالقة  وربطتنا  فيها،  فقط 
تلك  في  وضغوطات  صارمة  وأنظمة  قوانني  وجود  من  الرغم  على 
عصرًا؛  الثالثة  الساعة  حتى  يوم  كل  البقاء  علينا  أن  ومنها  الروضة، 
ألنه كان يلقى على عاتقنا عمل آخر بعد االنتهاء من الروضة، وهو 
املساعدة في مصنع اخلياطة، ألن املبنى الذي توجد فيه الروضة، كان 
يحتوي على أكثر من قسم، كاخلياطة واحلضانة والكوافير، إال أنني 

بقيت أدرس في هذه الروضة ملدة سنتني.

جامعة  في  اجلامعية  دراستي  بإكمال  فكرت  الثانية،  السنة  خالل 
يقولون  وكانوا  وصديقاتي،  عائلتي  من  بتشجيع  املفتوحة،  القدس 
أتعاب وحقوق«. تشجعت كثيرًا،  لي: »ال ضمان في املستقبل من 
خاصة ألنه ال توجد رياض األطفال التي كنت رسمتها في خيالي عند 

التخرج من الكلية، على الرغم من أنني أحببت تلك املهنة.

قريتي  في  ومدرسة  منوذجية  روضة  افتتاح  عن  سمعت  ذلك،  بعد 
عند  زميلتي  ففوجئت  الروضة،  لتلك  فانتقلت  رأسي،  ومسقط 
سماعها ذلك اخلبر فتضايقت، إال أنها تركت الروضة أيضًا بعد فترة 
قصيرة، وافتتحت روضة خاصة بها، فكان في انتقالي لتلك الروضة 
لكونها  املواصالت،  حيث  من  خاصة  أكثر  نفسية  راحة  قريتي  في 
للمعلمات،  بالنسبة  وإنسانية  جيدة  املدير  معاملة  وكانت  قريبة، 
اجلامعة،  في  محاضراتي  ومتابعة  باخلروج  لي  لسماحه  باإلضافة 
على الرغم من أنه كان من الصعب علّي التوفيق بني عملي ودراستي 
بعد  املسؤولية  من  آخر  جزءًا  عاتقي  على  ألقى  املدير  ألن  اجلامعية، 
غيابه عن الروضة، ألنه كان مدرسًا في جامعة بيرزيت، وكان يأتي 
من القدس، ويصعب عليه التواجد في الروضة يومّيًا، وذلك بسبب 

احلواجز وإغالق الطرق، إال أنني بقيت أعمل فيها ملدة 4 سنوات.

يتوفر في تلك  التعامل مع األطفال، حيث كان  بالسعادة في  شعرت 
الكثير  يلزمها من زوايا وألعاب ووسائل، فعملت  ما  الروضة جميع 
من الوسائل التي نحتاجها، ولم أكتِف بالتعامل مع األطفال، بل أيضًا 
كلما  واستدعائهم  األطفال  أمور  وأولياء  األهالي  مع  اجليد  التواصل 
دعت احلاجة لذلك، والتواصل معهم وعمل احلفالت، خاصة كوني 
حتملت جزءًا من املسؤولية أثناء غياب املدير، إال أنه بعد السنة الرابعة، 
ازدادت احلواجز واملشاكل، ولم يعد مبقدور األهل تعليم أبنائهم في 
تلك الروضة واملدرسة من الناحية املادية، خاصة أنه لم يكتمل العدد 

املطلوب للتسجيل، فقرر املدير إغالق الروضة واملدرسة.

طلبات  فقدمت  اجلامعية،  دراستي  أنهيت  كنت  الفترة،  هذه  في 
)بنات  مبدرسة  الغوث  وكالة  في  بديلة  عملت  والوكالة.  للحكومة 
تقريبًا،  شهور  ثالثة  ملدة  قريتي،  من  قريبة  وهي  األساسية(،  قطنة 
حيث تعتبر هذه املرحلة األولى والتجربة اجلديدة بالنسبة لي، كوني 
ومرافقها  املدرسة  على  املديرة  عرفتني  حيث  مدرسة،  في  سأعمل 
واملعلمات والصفوف، وكانت من الصف األول إلى الصف التاسع. 
أما من ناحية عالقتي مع املعلمني واملعلمات، فكانت عالقة جيدة، 
اللواتي درسن  املعلمات  بالراحة خاصة لوجود بعض  حيث شعرت 
إيصال  القصيرة  الفترة  تلك  في  جاهدة  وحاولت  املدرسة،  في  معي 
كل ما لدي من خبرة ومعرفة وتبسيط املعلومة لطالبات الصف الثاني. 
انتهاء تلك الفترة، عملت أيضًا بديلة في قرية أخرى )مدرسة  وبعد 

بنات بدو األساسية(، وبقيت فيها طوال العام.

مع بداية العام الدراسي اجلديد، اتصلت بي وكالة الغوث، وتعينت في 
مدرسة )بنات قطنة األساسية(، وهي قريبة من القرية التي أسكن فيها، 
دفع  ما  وهذا  األولى،  املرة  في  بديلة  فيها  دّرست  أن  لي  سبق  قد  وكان 
مديرة املدرسة ماجدة سمارة، خاصة وأنها كانت في تلك الفترة بحاجة 
لتعييني  الغوث(  بـ)وكالة  لالتصال  قريتي،  من  وكونها  معلمات،  إلى 
باملدرسة؛ ألنها كانت تسمع عني وعن معاملتي لألطفال واألهل واخلبرة 
التي اكتسبتها عندما كنت أعمل بالروضة املوجودة في قريتي، ومن هنا 

بدأت رحلتي مع التعليم والتدريس لثماني سنوات حتى غاية اآلن.

األول  الصف  لتدريس  التعيني  كتاب  ومعي  املدرسة  دخلت  عندما 
قبل وأعرف  فيها من  بالغربة، ألني كنت عملت  أشعر  لم  األساسي، 
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فعرفتني  فيها،  أقربائي  بعض  لوجود  وخاصة  ومعلميها،  مديرتها 
من  عامني  وبعد  سأدرسهن،  اللواتي  الصف  طالبات  على  املديرة 
أدرس  أن  علي  أن  املديرة  أبلغتني  األساسي،  األول  للصف  تدريسي 
تضايقت  املدرسة.  في  ما  لظروف  وذلك  األساسي،  الثالث  الصف 
كثيرًا كوني تعودت على الصف األول، وأصبحت لدي معرفة وخبرة 
الثالث  الصف  أدرس  فبقيت  األساسي،  األول  بتدريس  بسيطة  ولو 
تدريس  )أساليب  بدورة  التحقت  الثالثة،  السنة  وخالل  أعوام،  ثالثة 
علي،  آخر  عبئًا  كان  وهذا  كامل،  دراسي  عام  ملدة  االبتدائية(  التربية 
ألن الدورة كان فيها امتحانات ومشروع يقدم في نهايتها، ورغم ذلك 
مسيرتي  أكملت  أنني  إال  به،  شعرت  الذي  واإلرهاق  الشديد  التعب 
وعدت  أخرى  مرة  الظروف  وشاءت  بنجاح،  الدورة  إنهاء  وأمتمت 
حتى  زلت  وما  السادسة،  السنة  في  األساسي  األول  الصف  لتدريس 
اآلن أدرسه. وانطالقًا من هنا، بدأت التفاعل مع طالبات الصف األول 
مرة أخرى باعتباري أّمًا ومربية لهن، فوضعت رؤيتي العامة ورسالتي 
اخلاصة لبناء الشخصية املتكاملة من جميع جوانبها )القيادية، والبناءة، 
إلى  أطمح  التي  صفي  وقوانني  وأهدافي  واملتفاعلة..(،  والقادرة، 
العام  نهاية  حتى  ذلك  على  وإطالعهن  طالباتي  مع  باالتفاق  حتقيقها 
الدراسي، إال أنه كان من الضروري واملعروف دائمًا التحضير واإلعداد 
الروتيني املسبق للحصة، وأنا لم أقف عند ذلك فقط، بل كنت أحب 
دائمًا متابعة التغير والتطوير وأن أكون دائمًا على معرفة بكل ما هو جديد 
من وسائل حديثة وسهلة وتساعد في تبسيط املعلومة ومحفزة لطالباتي 
الصف  حجرة  داخل  احلصص  بإعطاء  أكتِف  فلم  باملدرسة،  ومتوفرة 
احملوسبة،  الدروس  إلعطاء   lcd غرفة  مدرستي  في  يتوفر  بل  فقط، 
حيث هناك أيضًا غرفة األلعاب، ومنها التربوية الهادفة ومنها الترفيهية، 
تساعد  التي  املوسيقى  وحصص  املدرسي،  املسرح  إلى  باإلضافة  هذا 
الطالبات على االستماع والتفكير، والوسائل التعليمية التي أعمل على 
واألنشطة  املدرسة  من  القريبة  التعليمية  والرحالت  لطالباتي  توفيرها 
الطرق  بأبسط  التعليمي  املنهاج  تسهيل  على  أعمل  كما  الالمنهجية، 

وربطه بواقع الطالبات والبيئة احمليطة بهن.

أما بالنسبة لطالباتي ومستواهن، فهناك فروق فردية وقدرات تختلف 
من طالبة إلى طالبة، ومن هنا يأتي دوري كمعلمة ومربية للتعامل مع 
في  وطريقتي  أسلوبي  في  التنويع  على  دائمًا  فأحرص  الفئات،  هذه 
املعلومات،  إعطاء  في  الصعب  إلى  السهل  من  والتسلسل  التدريس 
إلطالعهم  األمور  ألولياء  الشهرية  االجتماعات  عمل  إلى  باإلضافة 
عالجي  ملف  بعمل  أيضًا  وقمت  طالباتهم،  حتصيل  مستوى  على 
في  وخاصة  األساسية،  املهارات  في  التحصيل  ضعيفات  للطالبات 
الفئة  تلك  يخص  ما  كل  يتضمن  بحيث  والرياضيات،  العربية  اللغة 
ذلك  عند  أقف  ولم  ووسائل،  عمل  وأوراق  العالجية  املهارات  من 
فقط، حيث هناك مشاكل بأنواعها تعاني منها طالباتي، لذا، أحرص 
على التواصل دائمًا والتنسيق مع املرشدة وال أغفل دورها للتواصل 
مع الطالبات، باإلضافة إلى استدعاء أولياء األمور. أما عالقتي مع 
طالباتي، فهذا يعود إلى شخصية املعلمة وقدرتها على قيادة الصف 
كثيرًا وعالقتي طيبة معهن، ألني  يحببنني  فطالبات صفي  وإدارته، 
أحوالهن  على  مطلعة  كنت  بل  فقط،  التعليم  محطة  عند  أقف  لم 
املرض،  أو  الصباحي  التأخير  أو  الغياب  عند  اليومية  وظروفهن 
لهن  فرصة  وإعطاء  األمر،  استدعى  إذا  البيتية  الزيارات  وأحيانًا 

للتحدث عن أنفسهن، حيث كان من طبيعتي أيضًا عدم الغياب، إال 
العبارات من الطالبات وهي: »يا مس غيبي  أنني كنت أسمع بعض 
أنت مغبتيش وال مرة، حتى نرّوح بدري«، فكانت طالباتي يالحظن 
ذلك عند غياب بعض معلمات الصفوف لظرف ما، فإذا خرجت من 
السنة  في  والسعادة.  بالفرحة  يشعرن  اجتماع،  أو  ما  لدورة  املدرسة 
الثامنة، وجدت نفسي في دورة توظيف الدراما في سياق تعليمي، 
التي استفدت منها على الرغم من أنها كانت أربعة لقاءات فقط، إال 
تفكير  وإثارة  القصة  توظيف  ومنها  جديدة،  أفكارًا  لي  أضافت  أنها 
جميع  وإشراك  بعضها،  مع  الدروس  أو  املواضيع  وربط  الطالبات 
االنطواء،  أو  اخلجل  مثل  املشكالت  بعض  ومعاجلة  الصف  طالبات 
وحتفيز الطالبات على التعلم، ألن هناك نوعًا آخر من التغير، حيث 
الصف  طالبات  مع  الصف  حجرة  داخل  منها  بعض  بتطبيق  قمت 

األول األساسي )ب(.

النهاية، أعتبر أن كل سنة دراسية أو عام دراسي جديد هو نقطة  في 
بداية ودافع بالنسبة لي، ألن كل سنة لها أحداثها ومواقفها وجتاربها، 
حيث آخذ منها كل مفيد، وأتعلم من أخطائها ملتابعة كل ما هو جديد 
ومواكبة  التغير  دائمًا  أحب  ألني  التعلمية،  التعليمية  العملية  في 
التطورات احلديثة، وألن هناك طالبات جديدات ذوات شخصيات 

مختلفة ومستوى مختلف.

 مدرسة بنات قطنة األساسية

من ورشة عمل حول توظيف الرسوم املتحركة في التعليم.
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