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يف التعليم والدراما

ملف العدد: التعليم عرب املشروع

التعليم عرب املشروع:
مبادئ وتطبيقات ورؤى نظرية

التعليم عرب املشروع

من الأهمية النظرية نبداأ، ومن خربة التجربة وق�صتها ننطلق، 
وعرب املنجزات نعيد طرح فكرة التعليم عرب امل�رشوع.  وطبقًا 
لهذا الت�صور، مت بناء هذا املحور يف ر�ؤى تربوية، حمور مكون 
امل�رشوع  تقدم  مواد  امل�رشوع،  عرب  التعليم  حول  مواد  من 
لتعليم  امل�رشوع  بناء  كيفيات  وتناق�ش  مدر�صة،  كم�رشوع 
ومواد  خا�ش،  ب�صكل  العلوم  ومادة  عامة،  العلمية  املواد 
املدار�ش  يف  تنفيذها  مت  حقيقية  م�رشوعات  قدمت  اأخرى 
الفل�صطينية، وقد مت تقدمي هذا الأخرية عرب �رشدها كق�صة عمل 
وجناح، وكتجربة تت�صمن طريقة العمل والتبا�صات التخطيط 
الإجنازات وعمليات  �صلم  واأخرياً  ال�صعور،  وقلق  والتفكري، 

تعلم الطالب وتكّون املعلمني.

اأن نكون  تبداأ من املعنى الأول، ماذا يعنى  بب�صاطة  والفكرة 
يف م�رشوع؟ وماذا يعني اأن لنا م�رشوعًا؟ وبني ال�صوؤالني تظهر 
اأننا  اأننا يف م�رشوع تعني  ال�صوؤال الأول نفهم  امليزات، فمن 
ن�صتخدم خاللها عمليات واأدوات  ن�صاطات  منخرطون يف 

مالك الرميا�ي

تتج�صد على  لغايات واأهداف  اأجل حتقيق مهام تو�صلنا  من 
�صكل منجزات.  ومن ال�صوؤال الثاين نكت�صف اأننا منلك خطة 
وهدفًا واإرادة وقدرة على اأن يكون لنا م�رشوع ونعمل على 

حتقيقه.

 يف املشروع نتمكن من أن نتعلم، ماذا نتعلم 
عرب املشروع؟

اإن التعلم عرب امل�رشوع هو تعلم ي�صتند اإىل منهجيات البحث 
والفكرة  واملعلومة  املعرفة  عن  نبحث  فنحن  وال�صتق�صاء، 
هدفًا  املعلومة  تكون  ل  هنا  ومن  نحتاجها،  عندما  واملعنى 
ل�صتمرار  وو�صيلة  لالمتالك  غاية  تكون  بل  ذاتها،  بحد 
والإرادة  العمل  ملاكينات  �صغرية  وجبة  هي  وبالتايل  العمل، 
ت�صبح مادة  لها  الو�صول  بعد  ثم  تبداأ كغاية  واحلاجة، وجبة 
العمل، ثم تتحول لت�صبح جزءاً من عملياته، وتنتهي كمادة 
والأن�صطة  الأدوات  على  ينطبق  اأي�صًا  وهذا  املنتجات،  يف 
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والأفعال.

فمن خالل امل�رشوع يتفاعل الطالب مع عوامل متعددة هي يف 
جمموعها عاملنا املعا�ش، فمن خالل ال�رشوع يف امل�رشوع يبداأ 
الطالب يف بناء معاين امل�رشوع مفاهيمه؛ اأي الن�صاط والهدف 
والعملية والدافعية واحلاجة واملهمة، وهذه مكونات امل�رشوع 

وعنا�رشه البنيوية.

والو�صائل  الغايات  بني  العمل  اإدراك عالقات  يبداأون يف  ثم 
التعلم  يتم  التفاعالت  هذه  وعرب  والنتائج،  والعمليات 
بع�صهم،  بني  اأو  بع�صهم،  مع  الطالب  ا�صتباك  خالل  من 
النا�ش  واإ�صارات  الب�رشي،  الن�صاط  اأدوات  مع  وا�صتباكهم 

�صخ�ش  ومع  املهمة،  متطلبات  مع  وال�صتباك  ورموزهم، 
معلم  بني  اأدواره؛  يف  ينوع  معلم  هنا  هو  العملية  يقود  بالغ 
منحهم  خالل  من  الطالب  ن  ميكِّ معلم  اإىل  ويتحكم،  يقود 
كل عبء القيادة ومتطلبات الإدارة، وبني الدورين ال�صابقني 
واملوجه،  وامل�صهل،  املت�صائل،  منها  مرحلية  اأدواراً  ميار�ش 

والباحث، واملرتدد، والزميل، وامل�صارك.

الطالب  قدرات  حول  التعلم  يتمحور  مرحلة  كل  يف 
حت�رش  حيث  املعارف،  اأو  امل�صادر  اأو  املواد  حول  ولي�ش 
الطالب  تطوير  اأجل  من  معها  للتفاعل  كمواد  كلها  هذه 
ويف  وال�صخ�صية،  والوعي  القدرات  على  ي�صتمل  ككيان 
خ�صم امل�رشوع يتفاعل الطالب مع مواد العامل؛ مواد الفهم 

 من م�صاق التعلم عرب امل�رشوع.
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والعمل والتوا�صل، عرب ترابط عمليات املعرفة مع عمليات 
الذات  بناء  البناء،  �صيغة  يف  التطبيق  عمليات  مع  البحث 

والعامل.

يف التعلم عرب امل�رشوع، ل تقف رحلة الإجنازات عند م�صمون 
وحمتوى التعلم، كتعلم للقدرات، بل تتجاوز املحتوى ليتحقق 
التعلم عرب ال�صكل وال�صيغة والعملية، فالتعلم هنا هو تعلم من 
تعلم  الطالب«، وهو  فاعلية  »بناء  اأجل  من  اأي  الفعل؛  اأجل 
للمعنى عرب الفعل؛ اأي تعلم للدللة والفهم، وهو تعلم ي�صع 
الفعل واملعنى يف �صياق بناء الذات الإن�صانية بو�صفها كينونة 

وعي و�صخ�صية.

بفكرة  مقاداً  التعلم من كونه  فاعلية  تنتج  ال�صياق،  ويف هذا 
امل�رشوع، وبرغبة حتقيق املهمة، وباإرادة الإجناز الرئي�ش الذي 
الطالب  يحقق  ال�صبب  لهذا  وغايته.   امل�رشوع  �صرية  يرتجم 
التعلم ب�صكل دائم يف كل اأوقات ان�صغالهم؛ �صواء اأمام املعلم، 
تعلم  فهو  اأج�صادهم،  بكل  التعلم  ويتم  راأ�صه،  خلف  من  اأم 
اجلماعي  والتفاعل  والذهن  واخليال  واحلوا�ش  بالأ�صابع 

واملبادرة الفردية، ويتم عرب جمموعة من املبادئ منها:1

• اإن التعّلم يتحقق من خالل التفكري والفعل معًا داخل �صياق، 	
اأو  الو�صعية  ينتج  الذي  الفعل  خالل  من  يتطور  فالتفكري 
امل�صكلة، ومن خالل الو�صعية التي تغري التفكري- وتطالب 
بتغيري الفعل، من هذا التفاعل الثالثي بني الورطة والتفكري 
والفعل ين�صاأ التعلم املتمحور حول �صناعة املعنى ... وهذا 

مبداأ �صياقية الفعل والتفكري.
• اإن املعاين لي�صت �صيئًا يعطي اأو يكت�صف، بل هي عمليات 	

يف  النا�صط  الإن�صان  وفاعلية  الثقافة  باأدوات  وت�صنع  تبنى 
حلاجاته  وفقًا  تغيريه  يف  ي�رشع  عندما  العامل  مع  ال�صتباك 
هو  وهذا  بهدف،  موجه  ق�صدي  ن�صاط  �صمن  ودوافعه 

مبداأ بنائية املعرفة الجتماعية.
• تلك من 	 اإن العامل ل ينعك�ش وحده يف وعي الذات، بل ميمُ

خالل تفاعل الذات ب�صورة ن�صطة مع مو�صوعها، فالذات 
تبحث عن مو�صوعها وتختربه وتلتقي به ب�صكل ق�صدي 

فعالية  مبداأ  ويوؤكد  النعكا�صية،  مبداأ  ي�صقط  ما  وانتقائي، 
الذات.  فالإن�صان ي�صاعف نف�صه لي�ش عقليًا فح�صب، بل 
وواقعيًا بالهمة والن�صاط، اإذ ي�صاعف نف�صه واقعيًا، فيجعل 
يكرر  ثم  العملي،  الن�صاط  مادية من خالل  النوعية  حياته 
وجوده الواقعي نف�صيًا وذهنيًا يف تفكريه.  وهذا هو مبداأ 

فاعلية الذات.
• تاريخية، 	 بناء  الب�رشي قد ت�صكل عرب عمليات  العقل  اإن 

من خالل تطوير الب�رش لأدواتهم ورموزهم واأن�صطتهم، 
عرب  الب�رش  خربة  بو�صفه  الإن�صاين  العقل  فاإن  وبالتايل 
واأغرا�صهم  واأن�صطتهم  النا�ش  بني  موزع  التاريخ 
الت�صييد  اأو  العقل  تاريخية  مبداأ  هو  وهذا  ورموزهم. 

املوزع للعقل.
• تطوره 	 �صياق  يف  نوعية  ب�صورة  يتغري  الطفل  ن�صاط  اإن 

ال�صخ�صية-  وتطور  العقلي  التطور  جانب  -اإىل  حمدثًا 
هو  الإن�صان،  لت�صكل  املعقد  الطريق  على  ثالثًا  خطًا 
�صمن  بالغ+ن�صاط،  �صخ�ش  طفل+غر�ش+  خط 
كينونة   = خا�صة  باأهداف  يرتبط  �صخ�صي  منحى 
مبداأ  هو  وهذا  خمتلف؛  حياتي  باأفق  وعي+�صخ�صية 

التطور الإن�صاين.
• ذلك 	 بذاته،  الفرد  باإح�صا�ش  مرهون  بالأنا  ال�صعور  اإن 

الإح�صا�ش الذي يعني تقدير الذات اأوًل والإميان بفاعليتها 
ثانيًا، والنهمام ببنائها ثالثًا. وهذا هو مبداأ الهوية وتقدير 

الذات.
• اإن الوظيفة الأوىل لكل الن�صاط الثقايف اجلماعي هي اإنتاج 	

يتج�صد  ننجزه  فما  م�صتقاًل،  لنف�صها وجوداً  تنجز  اأعمال 
كجزء من هويتنا؛ اأي كجزء منا، ننتج ما ن�صبحه ونتج�صد 

فيه.  وهذا هو مبداأ التج�صيد اخلارجي
• اإن ال�رشد هو اأ�صلوبنا يف فهم العامل وتنظيم الزمن ومو�صعة 	

ما  اإل  نحن  فما  ال�رشدية،  هويتنا  يبني  ما  فيهما،  اأنف�صنا 
ب�صكل  العامل  نتحدث ونفكر يف  فاإننا  اأنف�صنا،  نق�صه عن 
ق�ص�صي، فعندما نهتم بالفهم والتوا�صل فيما يتعلق بفعلنا، 
فاإننا نقوم بتنظيم مالحظاتنا وفقًا حلبكات ق�ص�صية �رشدية، 
الق�صة،  بناء  على  قدرتنا  على  يعتمد  فهمنا  اأن  يبدو  فيما 

وهذا هو مبداأ ال�رشدية.
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