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لقد تضمن هذا العدد من رؤى تربوية مجموعة من املقاالت التي تندرج ضمن خط لولبي ميثل جزءًا مما اعتادت املجلة على تقدميه واالشتباك معه، من 
مستوياتها؛  بكل  املعرفة  مع  وتفاعل  اشتباك  عملية  هو  والتعليم  التربية  موضوع  أن  يؤمنون  الذين  واملعلمات  املعلمني  من  جزء  مع  فيه  نتشارك  منطلق 
التجربة،  التركيب، االستقراء، االستنباط، املالحظة،  التحليل،  املفهمة، احلكم، االستدالل،  التعرف،  التمثل،  املفهومية، والعملياتية: اإلدراك، 
ية، البحث، االكتشاف، االنطباع، احلفظ في األرشيف، الوعي، اليقظة، البصيرة، الذكاء، العقل، املدرسة، الثقافة،1 وهذه  التفسير، الفهم، العلِّ
محاولة لفهم الفهم أواًل، ومحاولة لتأصيل القراءة كاشتباك، والتعليم كمشروع وبحث، واعتماد احلوار الثقافي كشكل لرسم مسارات متقاطعة تهدف 
إلى تطوير التعليم في غرفة الصف، من منطق إعادته لنقطة املعنى، وإعادة املعنى ليقبع في أولوية التعليم كغاية ننتج املعنى من خاللها، فنتعلمه ونتعلم 

من خالل معاناة إنتاجه.

مالك الرمياوي

الفكر والرتبية

تقول  -كما  واملعرفة  املعرفة،  في  مقاالت  العدد  تضمن  لذلك، 
الوقت  في  النشاط  لهذا  )َعَرَف( ومنتوج  »نشاط  املقاالت- هي  هذه 
»فاحلياة  خارجها،  من  احلياة  يقتحم  برانيًا  شيئًا  ليست  وهي  ذاته«،2 
ليست قابلة للنمو وللعيش من دون معرفة«.  وبني داللة املعرفة ومبرر 
أولويتها يتوسط النشاط املعرفي كعملية ذات طبيعة ذاتية-موضوعية 
وطبيعة موضوعية-ذاتية، ما »يستلزم في الوقت ذاته حضور الفرد-

بدوره  هو  ينخرط  والذي  فيه،  وينخرط  يعمل  الذي  والعالم  الذات 
 ،» فيه بطريقة ما.  هكذا سننفتح على »أنا في العالم الذي يوجد فيَّ

ما يعني أن:

ُتنَتج املعرفة املوضوعية ضمن املجال الذاتي الذي يوجد في العالم  «
املوضوعي.

حتضر الذات في كل املواضيع التي تعرف، كما حتضر املعارف في  «
الذات.

حاضر  « والعالم  نعرف،  الذي  العالم  في  دائمًا  حاضر  عقلنا  إن 
املزدوج، ليس وفق متاثل  يتم هذا احلضور  ما في عقلنا.   بطريقة 

بني الكون األصغر واألكبر، بل بفضل نقش مزدوج.3

ومن فكرة متحور التعليم حول املعنى؛ املعنى الذي نراه معرفيًا ووجدانيًا 
ويقوم على أساس فعل تأويلي، ما يقتضي وجود عالقة بني معارف 
أو  التجارب  تكييف  عملية  ضمن  ويتحقق  جديدة،  وأخرى  سابقة 
التأويالت اجلديدة مع القدمية، ويعمل على حتويل التمثالت وحتويل 

بانيها، ما يؤدي إلى تغيير هوية الفاعل الذي يبني املعنى.

ظاهرة  بفهم  املعنى،  بناء  خالل  مطالبًا،  املعنى  فاعل  يكون  بذلك، 
يضع  تاريخي  سياقي  حتليل  وضمن  املعنى،  بناء  قوانني  ضمن  املعنى 
ألن  املعيش،  السياق  ضمن  السلوك  أو  الظاهرة  أو  احمللل  الفعل 
السلوك اإلنساني ال يفهم إال في إطار الدالالت التي مينحها األشخاص 
حتدث  األشياء  يجعل  أن  التعليم  على  ولذلك  ولألشياء،  ألعمالهم 
حقيقة أواًل، ليعايش البشر وهم يعانون احلياة ويواجهون معضالتها، 

ثم عليه أن يبرز املعنى الذي يبدعه البشر أثناء املعايشة.

مقاالت  مع  تتجاور  التربية  في  مقاالت  املقاالت  تضمنت  لذلك، 
املعرفة، لكون التربية متثل الشكل املمارساتي للمعرفة، وكون املعرفة 
متحورت  وقد  ثانيًا،  موجهاتها  وأحد  أواًل،  ومادتها  التربية  موضوع 
من  املتنامية،  املوضوعات  عبر  التعليم  مفاهيم  على  العدد  مقاالت 
خالل تعليم يعتمد على ما يسمى األسالك التعليمية، وهي: التعلمات 
األولية )من سن 2-5(، التعلمات األساسية )من سن 5-8(، مرحلة 
التوجه  هذا  يهدف  بيرنو  لفليب  وطبقا   ،)11-8 سن  )من  التعميق 
إلى حتقيق ثالثة أهداف أساسية هي: استمرارية التعّلمات، املرونة في 
التعليم  تركيز  يعني  ما  مدرسة،4  كل  داخل  االنسجام  التعليم،  تنظيم 
من  الطالب  متكني  يعني  الذي  الفهم  الفهم؛  ألجل  مبني  تعليم  على 
والتواصل  والعمل  التفكير  مجاالت  في  البشرية  اخلبرة  استيعاب 
العمليات  حول  األهداف  ميحور  ما  والرمزي،  املادي  بشقيه  واإلنتاج 
التي تطور القدرات وتنمي الكفايات »ففي املدرسة النشيطة ال يستغل 
وال  الكلمات،  والئحة  والقواعد  النصوص  حفظ  في  طويل  وقت 
تستنفذ طاقة كبيرة في القيام بعمليات حسابية وتكملة بعض اجلمل أو 

يف تقدمي حمور العدد

تربية نوعية تعني تعليمًا منبنيًا على املعنى
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حتويلها، وفي صرف األفعال وحل مسائل حسابية ال تنتهي.  فما يتم 
القيام به هو جعل األطفال منخرطني في أنشطة شاملة، تسمح بتوظيف 

اللغة واالستدالالت في جميع أبعادها«.5

وهذا ما نقوم مبمارسته من فترة من خالل تعليم يقارب تعلم الطالب 
بناء  مجال  في  عماًل  أْي  الذاتي،  تكونهم  لعملية  شكاًل  بوصفه 
الشخصية وتطوير القدرات »فإن من مصلحة املتعلم اكتشاف أسلوبه 
املفضل الذي يسمح له باالستعمال املالئم لدعاماته البيداغوجية«،6 
بشكل يهدف إلى بناء التكون الذاتي للطالب كنوع من التمنية الثقافية 
وعالقة  االجتماعي،  لالشتغال  ومنطًا  للحياة،  »أسلوبًا  نراها  التي 
بالعالم وباآلخرين«، ومبا أن »الثقافة هي القدرة على مساءلة الكتب 
واألشخاص واألحداث«، فإننا نعمل مع املعلمني على تبني توجهات 
إستراتيجية تفتح التعليم على نهج املشروع، وعبر الشكل الفني، ما 

ميكن التعليم من حتقيق:

بالتعميق  « أو   ،)»nomade« الترحالي بالفكر  )املرتبط  االكتشاف 
.)»sédentaire« املرتبط بالفكر اآلبد أو املقيم(

عالئقية  « شبكة  داخل  أو  محددة-  -ملواضيع  املستهدفة  املعرفة 
-الروابط بني املوضوعات- ... إلخ.7

يقوم  أي  الثقافي؛  التكوين  عبر  التعلم  ملبدأ  يستند  تعليم  هو  إذن، 
على املدخل الثقافي، ويستند إلى مبدأ املدخل الشخصي، حيث كل 
طالب يجد مساره ويطور قدراته ويبني على املبدأ النشاطي، أي يقوم 
على االنخراط في التعلم بوصفه نشاطًا إنسانيًا، ويعتمد على املصادر 
كوسائط أدواتية ورمزية متكن الطالب من االستكشاف والتعبير، هذا 
من جانب التعلم كفعل متمركز حول الطالب، ولكن ما نرجو حتققه 
أيضًا هو أن يكون لهذا التوجه أثر ميس شخصية املدرس، وميكنه من 
تبني منظور إرادي، ذاتي “كمسؤول عن نفسه”، وميكنه من القضاء 
االشتغال  من  وميكنه  وإنكاراته،  وإحباطاته  وشكوكه  مخاوفه  على 
إليها  الوجدانية واإلنصات  الذات، ما يعني عدم قمع احلاالت  على 
وحتليلها من أجل فهم وجتاوز كل ما مينع من تبني ممارسات ومعارف 
باالنزواء  األمر  يتعلق  وال  والزمالء.   التالميذ  حول  جديدة  ورؤى 
التطور، ال شيء سيكون  واالشتغال بشكل منعزل.  فلكي يحصل 

أفضل من مواجهة اآلخرين”.8
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من فعالية »دير قديس نظيفة« ضمن مسار التكون املهني.




