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التعلم عرب املشروع

 مشروع يف صورة

فعل  تظهر  ال�صورة  داخل  املوؤطرة  ال�صورة  ونظرة(،  وفعل  وج�صد  )�صورة  داخلها  يف  �صورة  ال�صورة،  هذه  من  املرة  هذه  بداأت 
الطالبات الأول عندما خططن مل�رشوعهن كم�رشوع تعّلمي يف �صياق جمتمعي، وعربن بامل�رشوع عرب اجل�صد الفاعل واملتلب�س ل�صعار 
عمله ور�صالته املطبوعة على القمي�س الأ�صود الذي خ�ص�س كزّي عمل للم�رشوع، وال�صورة الثانية تظهر الطالبة وهي حتكي ق�صة 

م�رشوعها ملجموعة من الفعاليات واملوؤ�ص�صات املحلية والعاملية.

مشروعات وصور مدرسية

التكون املهني املستند 
إىل معرفة السرد وإرادة 
العمل ضمن مشروع

مالك الرمياوي
 الطالبة اأفنان نا�رش اأثناء عر�صها م�رشوع »دير قدي�س نظيفة« يف بلدية رام اهلل.
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حيث  ال�صكل،  وبهذا  الواثقة  النظرة  بهذه  ق�صتهن  حتكي 
تعر�س �صورة الفعل الأول، ومت�صك باليد الأخرى القمي�س 
ال�صغرية  للأج�صاد  اإ�صارة  يف  امل�رشوع  �صعار  يحمل  الذي 
اأنتجت بفعلها الكبري هذا امل�رشوع الذي حقق جمموعة  التي 
ال�صور  يف  خمتزنة  ق�صة  واأبدع  الأر�س،  على  الإجنازات  من 
وامللب�س والر�صومات وال�صعارات، والأهم ما بقي منه على 
�صكل قوة متوهجة يف العيون؛ قوة النبثاق والولدة وامل�صري.

 قصة الصورة

هذه ال�صورة كما هو وا�صح فيها �صورة لفتاتني من طالبات دير 
الطالبات على  الطالبات. وخلف  قدي�س، كن �صمن وفد من 
اجلدار �صور لروؤ�صاء بلدية رام اهلل عرب تاريخها، لأن اللقاء كان 
يف مقر بلدية رام اهلل، وكان يف الجتماع عدد من املوؤ�ص�صات، 
ق�صة  بعر�س م�رشوعهن؛ عر�س  يقمن  الطالبات  حيث كانت 
الفعل وامل�صري اللذين تولدا من خريطة املعنى؛ معنى اأن يكون 

التعليم �صكًل فنيًا وعمًل اجتماعيًا يف �صيغة م�رشوع.

اأو  �صورة،  يف  كم�رشوع  و�صفها  ميكن  التي  ال�صورة  هذه 
هذه  امتلكتها  التي  النظرة  �صورة  �صورته،  ينتج  م�رشوع 
جمموعة  حولها  يتحّلق  ال�صغري  العمر  هذا  يف  طالبة  الطالبة، 
ومذكراتهن  ق�صتهن  اإجنازهن،  ق�صة  لي�رشدن  زميلتها  من 
اليومية، اأمام جمموعة من الكبار؛ كبار يف العمر واملوقع املهني 

والتخ�ص�صي، يجل�صون وي�صمعون.

هنا يكمن ال�صوؤال: من اأين ت�صتمد هذه الطالبات تلك الق�صة 
وعلى  اهلل  رام  كبلدية  عريق  مقر  هنا يف  ت�رشد  اأن  التي ميكن 
هذا  الطالبات  هوؤلء  امتلكن  كيف  الكبار؟  هوؤلء  م�صمع 
النظرة  الطالبة هذه  ا�صتمدت هذه  اأين  ال�صوت الكبري؟ ومن 
الذي  الفعل  ق�صة  ق�صتها؛  من  ا�صتمدتها  هل  القوة؟  وتلك 
اأنتج الفكرة، اأم من ال�صورة التي يف يدها، والتي تقدم فعلهن 
يف  ال�رش  اأن  اأم  امل�صورة،  الق�صة  خلل  من  تطوره  ومراحل 
�صاج  ل�صوت  حتول  الذي  اجل�صد  على  تلب�صه  الذي  ال�صعار 
حولت  التي  العملية  تلك  من  اأم  والر�صالة،  واملعنى  بالفعل 
�صكل  على  الطالبات  لنبثاق  م�صريية  حلظة  اإىل  �صبق  ما  كل 

كينونات فاعلة؟

 املشروع كسؤال يف التعليم والتكون

بداأ امل�رشوع من فكرة �صغرية: كيف جنعل مما ي�صمى )تاأهيل 

م�صتمر؛  وذاتي  مهني  ن  تكوُّ برنامج  وتدريبهم(  املعلمني 
ودوره  املهني  موقعه  يف  وينتهي  املعلم  ذات  من  يبداأ  ن  تكوُّ
ويتحدى  املعلم  جتربة  من  يبداأ  مهني  ن  تكوُّ الجتماعي، 
�صكونها وخطيتها، بحيث يجعل عمل املعلم اأو املعلمة اليومي 
زاداً معرفيًا يعمق الفهم النظري ملهنته ولعمله، وينعك�س على 

�صكل غنى وتنوع تقني يف التطبيق ال�صفي؟

يقوم  تطبيق  النظرية؛  على  املفتوح  التطبيق  من  التجربة  بداأنا 
على النخراط مع املعلمني يف جتارب لتعليم ينبني على �صكل 
مقاربات فنية واأدبية �صمن �صيغة امل�رشوع، من خلل توظيف 
الق�صة والدراما والر�صم واللعب ونهج عباءة اخلبري على �صكل 
ثقافية  كعملية  التعليم  يرى  منطلق  من  وذلك  م�رشوعات، 
ومواردها،  الثقافة  منتجات  مع  من خللها  الطلب  يتفاعل 
من اأجل ا�صتيعاب القدرات الب�رشية التي تطورت عرب العملية 

الثقافية التاريخية لتطور الب�رش كب�رش اإن�صانيني.

واأمناط  قدراتهم  تطوير  يف  الب�رش  ق�صة  بو�صفها  الثقافة  اإنها 
الذي  ما  حول  يدور  تعلم  كب�رش،  كينونتهم  و�صيغ  عي�صهم 
�صياقًا  التعليم  من  جنعل  كيف  اأو  اإن�صانيني،  ب�رشاً  الب�رش  جعل 
ميّكننا من اأن نحيا يف العامل كب�رش؟ وما العامل الذي يجب اأن 

ن�صكله لنحيا فيه كاإن�صانيني؟

 السرد الشخصي: تاريخ املهنة ومنظور 
الذات

هوؤلء معلمون ومعلمات ميار�صون التعليم ولديهم خربة فيه، 
وتفكري  وممار�صة  عمل  خطاطات  �صكل  على  منبنية  خربة 
املهنة والدور  من جهة، ومذوتة كت�صورات وقناعات حول 
والأجندة من جهة اأخرى. من هذه الفكرة انطلق امل�رشوع، 
احلقيقة  هذه  عن  القفز  يتم  اأن  املعقول  غري  من  كان  وبالتايل 
التي  مهنتهم  وهي  املهنة،  عن  املعلمني  تعليم  اإىل  للذهاب 

ميار�صونها، ولعبتهم اليومية، هذا من جهة اأوىل.

املعلمني  دفع  يف  يكمن  التغيري  مق�صد  فاإن  ثانية،  جهة  ومن 
عن  الناجت  لر�صيدهم  ت�صاف  جديدة  عمل  خطاطات  لتبني 
اخلربة والتح�صيل، وتطوير �صندوق عّدة عملهم، ولكن هذا 
فكل  والقناعات،  الت�صورات  على  تغريات  دون  يتحقق  ل 
ممار�صة جديدة، اأو عدة عمل اإ�صافية، تتطلب قناعات منا�صبة 
وت�صورات قادرة على ت�صمني هذا اجلديد؛ �صواء اأكان ممار�صة 
والتطبيقي،  النظري  جدلية  اجلدلية؛  تكمن  وهنا  اأداة،  اأم 
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وجدلية املعرفة والقناعة والتقنية.

املطرقة،  وهي  األ  وحيدة؛  لأداة  الإن�صان  امتلك  اأن  فكما 
يجعله يرى كل الأ�صياء م�صامري، فاإن العتقاد باأن كل الأ�صياء 
حتى  املطرقة  اإل  ي�صتعمل  ل  اأن  اإىل  الإن�صان  �صيدفع  م�صامري 
لو توفر على �صندوق مملوء بكل الأدوات الأخرى. من هنا 
املعلمني  عند  نخلق  كيف  الفكرية  امل�رشوع  مع�صلة  بداأت 
النظر  يعيد  املعلم  جنعل  كيف  اأو  فيه،  الرغبة  بل  التغيري  لي�س 
اأن يح�س  ال�صابقة دون  ت�صوراته  يف خطاطات عمله وعمل 

بالت�صو�س الرمزي، ما يجعله يرف�س ويقاوم؟

فاملقولت املعرفية اخلا�صة بعلم التغيري تقول اإن الب�رش، ب�صكل 
عام، يرف�صون كل تغيري يجتاح نظامهم الرمزي من خارجه، 
اإل  وممار�صاتهم  عملهم  طرق  يغريون  ل  الب�رش  اأن  وتوؤكد 
الطرق  اأن يجربوا طرقًا جديدة متّكنهم من »كف عمل  بعد 
ال�صابقة«، وتبني الطرق اجلديدة بو�صفها طرقهم اأي�صًا. وراأينا 
اأن اأف�صل الطرق لتحقيق التغيري املن�صود يبداأ من خلل خلق 

وعي ق�صدي عند املعلمني يتبنى مق�صدية التغيري.

الفكرتني  من  كل  مراعاة  يجب  التغيري،  مق�صدية  ولتحقيق 
ال�صابقتني؛ فكرة التغيري من داخل النظام الرمزي للمعلم اأوًل، 
املعلم خلطاطات جديدة تعدل اخلطاطات  ومن خلل متلك 
اإرادتني؛  اإىل  يحتاج يف حتققه  اإنتاجها، وهذا  وتعيد  ال�صابقة 
اإرادة املعرفة اأو )احلقيقة(؛ اأي امتلك ال�صخ�س ملعرفة جديدة 
تفك ت�صوراته وممار�صاته ال�صابقة وتك�صفها له، وهذا يحتاج 
قدرات  تطوير  خلل  من  املعريف  الإنتاج  يف  قدرته  لتطوير 

الروؤية والتحليل والتعبري كاآليات ك�صف للمعنى واإنتاج له.

ل  فالب�رش  )ال�صلطة(؛  اأو  القوة  اإرادة  فهي  الثانية  الإرادة  اأما 
يوجدون يف ف�صاء من املعنى النقي، بل هو ف�صاء من علقات 
لكي  و�صلطة  لقوة  يحتاج  الإن�صان  فاإن  ولذلك  اأي�صًا،  القوة 
عملية  تت�صمن  بالتاأكيد  التي  حياته،  يف  التغيري  بعملية  يقوم 
هدم وبناء، )فك رباطات قدمية وبناء رباطات جديدة(، وهذا 
جمموعة  اأي  التغيري؛  حقل  يف  ميتلكها  و�صلطة  لقوة  يحتاج 
القوة يف حقلي الذات واملهنة مرتجمة على �صكل  من نقاط 
اإجنازات تدفع التغيري للأمام، وحتمي ال�صخ�س، حيث ت�صكل 

دعامات للنظام الذي ينوي اأن يبنيه بو�صفه نظامه اجلديد.

فكرة  اإىل  ي�صتند  وهو  املهني،  التكون  م�رشوع  بداأ  هنا  من 
التعليم  ق�صة  بو�صفها  املهنية  ال�صخ�صية  لتجربته  املعلم  كتابة 

واليوميات  لل�رشد  توظيفه  خلل  من  �صخ�صي،  منظور  من 
واملمار�صة  الفعل  كتابة  من  ميكنه  ما  والتاأملت،  واملذكرات 
من  حتمل  وما  والأزمنة  والأمكنة  والقناعات،  والتوجهات 
والإجنازات  والتعقيدات،  وال�صيا�صات  والنظام  دللت، 

وامل�صاعر، والآخرين الطلب والإدارة والأهايل.

واملعاناة،  والع�صق  الأمل  يكتبوا  اأن  من  املعلمني  مّكن  �رشد 
ويدرجوا يف كتاباتهم اأو�صافًا وتو�صيفات خرائط ومقارنات 
�صكلت  وهكذا  وجناحات.  اإخفاقات  متناق�صة،  ودللت 
يف  ق�صتك  »اكتب  عنوان  حتت  تبلورت  التي  الكتابة  هذه 
التعليم« مدخًل مل�رشوع التكون املهني، بو�صفها عملية خلق 
اأوًل،  ك�صف  �صياق  فكانت  املعرفة،  اإرادة  الأوىل؛  الإرادة 
عربها يكت�صف املعلم جتربته التي تتك�صف له بكل تعقيداتها 
وامل�صاعر،  والقناعات  املمار�صات  من  منظومة  بو�صفها 
ثانيًا، حيث  والتطور  املعرفة  مق�صدية  بناء  اإىل  اأي�صًا  واأف�صت 
اكت�صف املعلمون واملعلمات من كتابة الق�صة، اأن ال�رشد يعيد 
واأن  معنى،  وذي  مكثف  ب�صكل  التجربة  وتركيب  ترتيب 

 من فعاليات م�رشوع »دير قدي�س نظيفة«.
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التي ت�رشد هي الفعل الذي يخرج عن احلركة الآلية  التجربة 
والنطلق  الندفاع  تتطلب  فالتجربة  وبالتايل  والتقليدية، 
نوايا  ميلكون  كفاعلني  بنا  واخلا�س  واملختلف  اجلديد  نحو 

الفعل ومق�صدية البتكار.

 التعلم عرب املشروع ..
سياق للفعل واملراجعة

فاإن  التكون،  لربنامج  البداية  نقطة  هي  الق�صة  كانت  وكما 
يف  ينخرط  معلم  فكل  املاآل،  نقطة  مّثلت  امل�رشوع  فكرة 
م�رشوع  التعليم؛  يف  م�رشوع  يف  طلبه  مع  يبداأ  الربنامج 
يجمع املعرفة العلمية بالق�صايا الجتماعية للمجتمع والق�صايا 
التكوينية للطلب؛ م�رشوع يف التعلم لأجل الفعل؛ وم�رشوع 
القدرات  تطوير  يف  م�رشوع  التعلم؛  اأجل  من  الفعل  يف 
العمل  وقدرات  والتخييل،  والتفكري  املعرفة  يف  الطلبية 
والن�صاط، وقدرات بناء الذات والكينونة، ال�صيء الذي عربنا 
عنه مبقولة »طلب يف م�رشوع«؛ م�رشوع ي�صكل اأي�صًا مقدمة 
التكون املهني للمعلم؛ مقدمة تقود امل�رشوع من خلل قدرتها 
امتلك  من  متكنه  التي  الإجنازية  القوة  من  املعلم  متكني  على 
بالهدف  الإح�صا�س  من  ومتكنه  بالذات،  العايل  الإح�صا�س 

وطرائق حتقيقه ومتنحه ال�صلطة والهيمنة على مهنته؛ ما ميكنه 
من مراجعة جتربته وانتقادها بقوة وت�صميم ووعي، وهذا ما 

ا�صطلحنا عليه بـ »معلم يف م�رشوع«.

 من واقع املدرسة الفلسطينية وصورها

يف هذا ال�صياق، اأنتجت م�صاريع تعليمية متعددة يف املدار�س 
و�صاأبداأ  عليها،  اأمثلة  �صاأقدم  الفل�صطينية،  الأطفال  وريا�س 
اخلام�س  ال�صفني  طالبات  قدي�س؛  دير  طالبات  م�رشوع  من 
وال�صاد�س يف مدر�صة دير قدي�س الأ�صا�صية للبنات، وباإ�رشاف 
املعلمتني رمي خواجا وكرمية نا�رش. معلمتان انخرطتا معنا يف 
امل�رشوع، اأظهرتا متيزاً لي�س مبعنى التفوق، بل مبعنى الختلف، 

فهما متتلكان قدراً كبرياً من الطاقة وامل�صوؤولية وال�صغف.

وهما اأي�صًا خمتلفتان عن بع�صهما، فرمي لي�صت معلمة عادية، 
مها  وجعلت  اختارتها  هي  مهمة  مهمة؛  يف  معلمة  هي  بل 
حلمها، وهي اأن تكون معلمة لي�س لتعلم فح�صب، بل لتغري 
)�صورة املعلم( يف املجتمع: »كنت اأحلم، واأنا طالبة �صغرية 
يف املدر�صة، اأن اأكون معلمة، مع اأنني كنت متفوقة، وباإمكاين 
اأكون  اأن  اأحلم  دائمًا  اآخر. كنت  اأي تخ�ص�س  اأتخ�ص�س  اأن 

 حوار بني الطلبة �صمن م�رشوع »التعليم يف طورة«.
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املعلم«.  اإىل  ال�صيئة  املجتمع  بتغيري نظرة  واأقوم  فعاًل،  عن�رشاً 
اأن الطريق هي »�صاأكون معلمة  معلمة قررت مهمتها وراأت 
اأول يوم: »ا�صتوقفني  خمتلفة«. وهذا جعلها تبداأ مهمتها من 
�صعيدين.  غري  املعلمني  كل  اإن  يل:  فقال  طلبي  اأحد  كلم 
اأنا  »نعم،  له:  فقلت  مهنتك؟  يف  �صعيدة  اأنت  هل  و�صاألني 
�صعيدة«، ويبدو اأن هذه الإجابة اأثارت ا�صتغرابه ب�صدة؛ لأنها 

على غري العادة مما ي�صمع من الآخرين«.

هذه رمي، ولكن كرمية معلمة اأخرى؛ معلمة »مل اأحلم يومًا اأن 
اأكون معلمة، كانت اأحلمي دائمًا اأن اأكون مهند�صة ديكور، 
فاأنا اأحب الر�صم والت�صميم. منذ �صغري، مل اأَر مهنة املعلمة 
فاملعلمة كانت دائماً حتكي وحتكي وحتكي، دون  مثرية للهتمام، 
اأقول: »لو كنت  لنا املجال للحديث. كنت دائما  اأن تف�صح 
داخل  راأي  لكل  واأ�صتمع  دميقراطية،  اأكرث  لكنت  معلمة، 
بتدري�س  املعلمات  اإحدى  تكلفني  كانت  وعندما  ال�صف، 
املهنة  هذه  ما  »اأف  نف�صي:  يف  اأقول  كنت  �صعيفة،  طالبة 
فقد  جدوى«.  دون  ومرات  مرات  الدر�س  فيها  اأ�رشح  التي 
كان ن�صيبي دائمًا مع اأ�صعف طالبة يف ال�صف، فلم اأكن اأجد 

ملجهودي معها اأي ثمرة، لذلك كرهت هذه املهنة«.

واحد؛  هدف  اليوم  يجمعهما  البداية  يف  اختلفتا  معلمتان 
تعليم نوعي م�صمم بطريقة مهند�صة الديكور التي حلمت بها 
كرمية، ويحقق كل ما ميكنه اأن يغري �صورة املعلم التي حلمت 

بها رمي.

ق�صته،  اأي�صًا  م�رشوع  فلكل  م�رشوعها،  ق�صة  لكل  اأن  فكما 
املعلم  ي�صع  امل�رشوع  عرب  التعلم  لكن  م�رشوع،  هو  تعلم  كل 
)ب�صكل  فقط  فعلها  تتقن  التي  النحلة  و�صعية  يف  ل  واملتعلم 
يحاول �صد  الذي  )املبدع(  واإمنا يف و�صعية  وتقليدي(،  اآيل 
قدراته، ويتعلم من جتربته بدل اأن يكررها، يتعلم من اإخفاقاته، 
لكي  املريح(  الر�صى  )فكرة  ويرف�س  دومًا  اإجنازاته  ويطور 
يتجاوز حدوده دومًا، بحيث تكون كل خطوة تالية متجاوزة 

ل�صابقتها، وتكون كل جتربة جديدة ثورة على ما�صيها.

كل م�رشوع يبداأ من نقطة خا�صة، لكن يف كل النقاط هناك 
واختار  نقل،  اأداة  جمرد  يبقى  »ل  اأن  قرر  معلمة  اأو  معلم 
طلبه  حياة  يف  فا�صل  حدث  تاريخيًا«؛  حدثًا  يكون  اأن 
وظروفه،  ودافعه  �صببه  معلم  ولكل  مدر�صته،  م�صار  ويف 
ولكن البداية تكمن هنا )قناعة داخلية( ترتجم على �صكل 
ممار�صة، وتبداأ من: اأريد اأن اأغري ... ال�صكل النمطي مل يعد 

ير�صيني.

املاء  منها م�رشوع حاووز  امل�صاريع  بداأت جمموعة من  هكذا 
يف �صقبا، وم�رشوع رنتي�س خ�رشاء، وم�رشوع �صجرة الزيتون 
حكاية وتاريخ يف مدر�صة عابود، وم�رشوع دير قدي�س 2012 

قرية للنظافة.

 طالب يكتب تاأملته �صمن »م�رشوع الأولياء«.
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 خطة املشروع وبنيته التعلمية: 
املوضوع واألهمية

تقوم نظرية الن�صاط على اأن كل ن�صاط يتكون من املو�صوع، 
وهذا  والناجت.  والغايات،  والو�صائط،  والعملية،  واملهمة، 
يف  كم�رشوعات  امل�رشوعات  بناء  حكم  ال�صدا�صي  التوجه 
»التعلم من  التعلم« وعلى  اأجل  »الفعل من  تبنى على  التعلم 
ونظرية  التفكري  نظرية  بني  اجلمع  مت  ولذلك  الفعل«،  اأجل 
الدللة  نظرية  تو�صطتهما  بعدما  )املمار�صة(،  اأو  الن�صاط 

واملعنى، من اأجل تطوير ثقافة التفكري والتعبري واأدواتهما.

التي  املع�صلت  اأهم  هي  امل�رشوعات  مو�صوعات  اختيار  اإن 
تواجه التعلم بامل�رشوع، حيث حتتاج لكثري من التدبري والبناء 

اأن  ميكنه  املعلم  اأن  لنا  تو�صح  جتربتنا  من  ولكن  والتخطيط، 
يبداأ من اختيار فكرة معرفية كربى، وربطها بق�صايا اجتماعية 
اأو حياتية، اأو ا�صتخدام ال�صيناريو نف�صه لكن بطريقة عك�صية؛ 
وحتليلها  حياتية  اأو  جمتمعية  ق�صية  اختيار  خلل  من  اأي 
اإدراج  بعد  منهاجية  ومو�صوعات  معرفية  باأفكار  وربطها 
ال�صيناريو �صمن م�رشوع الطالب يف حتقيق كينونته كم�رشوع 
�صخ�صي، وهنا يتم ربط امل�رشوع بامل�صتوى الجتماعي، عرب 
حتقيقها  يتطلب  مهمة  ما،  مبهمة  اجتماعيًا  الطلب  تفوي�س 
ويتم  بالإجناز.  والتعهد  وامل�صوؤولية  القناعة  درجات  اأعلى 
تذويت  عرب  ال�صيكولوجي،  الكينوين  بامل�صتوى  اأي�صًا  ربطها 
امل�رشوع عند الطلب كم�رشوع يف النهماك يف بناء الذات، 
وال�صغف،  كاللعب،  النف�صية  الكينونة  اأدوات  توظيف  وعرب 

والتعبري، والبحث، واخليال.

م�رشوع الزيتون حكاية وتاريخم�رشوع حاووز �شقبام�رشوع رنتي�س خ�رشاءامل�رشوع

انقطاع املاء م�صكلة واقع، و�صياق فهم كيف نعيد رنتي�س خ�رشاء؟مو�صوع امل�رشوع
حلياة القرية

�صجرة الزيتون كوثيقة حياة يف قرية 
عابود

جغرافية القريةمو�صوعات معرفية
اخلرائط املقايي�س

ق�ص�س النا�س 
تاريخ الفنون

ت�صميم مل�صقات

ت�صاميم هند�صية
درا�صات طوبوغرافية
جمع الرواية ال�صفوية

ت�صوير
ح�صابات وموازنات

درا�صات حول الزيتون
ق�ص�س النا�س واأمثالهم

ال�صناعات الزيتية
�صناعات اخل�صب والتحف

التطوع يف قطف الزيتون

زراعة الأ�صجارم�صوؤوليات وتفوي�صات
التعهد بحمايتها

اإحياء ذكر يوم الأر�س
اإنتاج )بو�صرتات( مل�صقات

تنظيم معر�س

طرح م�صكلة املاء
البحث عن حلول

اإجناز خمطط هند�صي وخطة م�رشوع 
وموازنة

العمل مع املجل�س القروي لتحويله ملنجز

تنظيم معر�س ملنتوجات الزيتون املادية 
والثقافية

عمل فيلم حول موقع ال�صجرة يف حياة 
النا�س

القيام بزراعة اأ�صجار الزيتون

املجتمعي،  مع  املعريف  تقاطع  روؤية  ميكن  للجدول  النظر  من 
ذلك التقاطع الذي ل يعني فقط اإعادة و�صع املعرفة يف �صلب 
قابلة  تكاملية  كمعرفة  املعرفة  بناء  اإعادة  اأو  العامة،  امل�صلحة 
للتطبيق، بل هو يعني اأي�صًا تو�صيع حركة التعلم من خلل خلق 
الرابطة  تلك  الجتماعي،  واملو�صوع  املعرفة  بني  عاملة  م�صافة 
التي جتعل امل�رشوع يدور على م�صاحة دائرة كبرية من الأفكار 
األ وهي  والق�صايا، ول�صيغة امل�رشوع والن�صاط خا�صية اأخرى؛ 
خا�صية التعلق بقدرات الطلب، وبالتايل فالتعلم هنا يدور حول 
والتخطيط  وامللحظة،  امل�صاهدة  يف  الطلب  قدرات  تطوير 
ور�صد  والتوقع،  والتخيل  والتحليل،  والرتكيب  والإعداد، 
واخللق  والبتكار  حلول،  عن  والبحث  و�صياغتها  امل�صكلت 

... ما يعني تعليمًا لي�س يف خدمة الكتاب، بل كتاب وم�صادر 
هنا  يعني  تعليم  الطلب؛  تعليم  اأجل  من  معلم  وعمل  متعددة 

تكوين اأو قيادة لتكوينهم اللحظي ب�صكل متناٍم ومرتاكم.

ويف النتقال من املو�صوع اإىل التنفيذ، ثمة منطقة عمل هي 
بناء اأهمية امل�رشوع والقناعة به، ويف جتربتنا مت العمل يف تلك 
املنطقة عرب ت�صميم بناء الأهمية والقناعة كعملية بنائية ثقافية 
اأ�صئلة  بطرح  املعلم  قيام  خلل  من  واآليات،  اأدوات  عرب  تتم 

على الطلب:

• هل من املهم اأن نقوم بهذا امل�رشوع؟	
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• ما اأهمية مثل هذا امل�رشوع؟ وملاذا نقوم به؟	
• اأن 	 يجب  ملاذا  امل�رشوع؟  هذا  باأهمية  الآخرين  نقنع  كيف 

نقنعهم باأهمية امل�رشوع؟ وماذا �صنجني من ذلك؟

يليه،  والذي  �صوؤال  كل  بني  وظيفية  فروقًا  ثمة  اأن  الظاهر  من 
فتح  منه  الغاية  فقط،  افتتاحي  �صوؤال  هو  )هل(  الأول  فال�صوؤال 
حني  يف  ل،  اأو  نعم  من  اأكرث  يحتمل  ول  للتفكري،  املو�صوع 
اأهمية  بناء  يف  ال�رشوع  �صوؤال  هو  وملاذا(  )ما  الثاين  ال�صوؤال  اأن 
اأن  املطلوب  لأن  فقط  قبول  اأو  رغبة  ثمة  ذلك  فقبل  امل�رشوع، 
اأوًل  يقول الطلب ما هي الأهمية، ولكي نقول الأهمية علينا 
اأن نفكر فيها ذهنيًا ومعرفيًا، ونبحث عن جدوى ثم نبنيها باللغة 
لكي نقولها. هذا العملية هي عملية بناء الأهمية نف�صها، فال�صوؤال 
هنا هو �صوؤال وظيفة؛ مبعنى له مهمة غري مهمة الت�صاوؤل، له مهمة 
يكون  اإجابة  عن  البحث  يف  الطلب  �رشوع  ومبجرد  اإجنازية، 
ال�صوؤال قد اأجنز مهمته. اأما ال�صوؤالن الثالث والرابع: كيف نقنع 
الآخرين؟ فهو �صوؤال يوؤكد وظيفيًا مهمة ال�صوؤال ال�صابق، حيث 
املطلوب لي�س اأن يكون امل�رشوع مقنعًا لنا فح�صب، بل اأي�صًا اأن 
نقدر على اإقناع الآخرين به، وهذا ال�صوؤال ميثل �صوؤال التوكيل، 
فهو �صوؤال يوكل الطلب مهمة بناء مرافعة للدفاع عن امل�رشوع 
واإثبات �رشعيته. اإذن، هذا النوع من ال�صريورة هي �صريورة بناء؛ 

بناء الأهمية كعملية ذهنية وجدانية بنائية.

بطرق  واملعرفة  املعنى  متثيل  وفكرة  الأهمية  بناء  فكرة  وبني 
املعنى،  متثيل  طرق  على  ال�صابقة  الأ�صئلة  املعلم  يفتح  عدة، 

للظهور  قابل  ب�صكل  املعنى  ت�صكيل  طرق  هنا  ونق�صد 
بكل  والكتابة  ال�صفهي،  الكلم  خلل  من  اأي  والتبادل، 
بالت�صوير  اأو  وتقرير،  ور�صالة،  وق�صة،  واأجنا�صها،  اأنواعها 
للمعلم  ميكن  ولذلك   ... الت�صكيلي  بالتعبري  اأو  الب�رشي، 
من خلل  ال�صابقة،  الأ�صئلة  اإجابة  فكرة  مع طلبه  يطور  اأن 
ال�صور والفيديو، واأفلم الر�صوم )الأنيمي�صن(، اأو من خلل 
العرو�س والأ�صكال الإلكرتونية، اأو من خلل الر�صوم واملواد 
الت�صكيلية، اأو من خلل الفنون الت�صكيلية اأو امل�رشحية. وهذا 
عدتهم  وبناء  اأوًل،  م�رشوعهم  اأهمية  بناء  من  الطلب  ميّكن 
يف ن�رش ثقافة م�رشوعهم والإقناع به ثانيًا، وتعلم طرق متثيل 
املعرفة، وهذه القدرة هي اأهم ما مييز املتعلم طبقًا لفل�صفة قرن 

املعرفة والتمثيل الذي نحيا فيه.

 مشروع دير قديس نظيفة ... منوذجًا

جنعل  كيف  �صوؤال:  �صكل  على  املدر�صة  من  امل�رشوع  انطلق 
قريتنا نظيفة؟ �صوؤال عام، مت حتويله اإىل �صوؤال خا�س للأهايل: 
الذي  ال�صوؤال  هذا  اأنظف؟  قريتنا  لتجعل  �صتفعل  ماذا  اأنت 
الأوىل  الفاعلية  خلل  من  الأهايل،  اإىل  الطالبات  حملته 

للم�رشوع؛ »فعالية �صوؤال ع املا�صي«.

عام  اهتمام  »خلق  اإىل  هدفت  امل�رشوع  يف  اأوىل  خطوة 
الطالبات طرح  اأرادت  لقد  القرية،  اأهايل  باملو�صوع«، لدى 
كمو�صوع  اخرتنه  اأن  بعد  عامة،  ق�صية  لي�صبح  املو�صوع 

 من فعاليات م�رشوع »دير قدي�س نظيفة«.
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التي  الأ�صئلة  بتطوير  املعلمات  وقامت  املدر�صي،  مل�رشوعهن 
�صتحملها الطالبات للنا�س، وحدث ذلك عرب ثلثة اأ�صئلة:

• ما راأيك يف نظافة قريتنا؟ )�صوؤال ا�صتطلعي(	
• كيف جنعلها اأنظف؟ )�صوؤال ل�صتك�صاف املمكنات(	
• خللق 	 )�صوؤال  اأنظف؟  جلعلها  �صخ�صيًا  اأنت  �صتفعل  ماذا 

امل�صوؤولية(

خلف  الطاقات  حت�صيد  عملية  بداأت  الثانية،  اخلطوة  ويف 
عند  واأهميته  امل�رشوع  ثقافة  وبناء  جهة،  من  امل�رشوع 
الطالبات ومن خللهن من جهة اأخرى، وذلك عرب جمموعة 
امل�رشوع  و�رشح  املدر�صة  مديرة  مقابلة  منها  الأفعال،  من 
اخلربة  يف  مل�صاعدتهم  اهلل  رام  لبلدية  ر�صالة  وكتابة  لها، 
القروي،  قدي�س  دير  جمل�س  رئي�س  ومقابلة  والإمكانيات، 
ونقا�صه حول املو�صوع، وو�صعه يف �صورة ما �صيحدث يف 
امل�رشوع، كما قامت الطالبات مبقابلة الأ�صخا�س امل�صوؤولني 
مناق�صة  اأجل  من  القرية،  يف  كافة  الأهلية  املوؤ�ص�صات  عن 
التطوعي  اليوم  يف  م�صاعدتهم  وطلب  معهم،  املو�صوع 

وعر�س امل�رشوع عليهم.

ويف اخلطوة الثالثة، قامت الطالبات بتنظيف �صوارع القرية، 
اهلل،  رام  بلدية  مع  وبالتعاون  القروي،  املجل�س  من  مب�صاعدة 
حيث قامت البلدية بتوفري م�صتلزمات يوم العمل التطوعي يف 
تتويجًا لكل ما  العمل للحظة  القرية، وقد حتّول يوم  تنظيف 
�صبقه: الطالبات يلب�صن القم�صان اخلا�صة املطبوع عليها �صعار 
امل�رشوع ومقولته وا�صمه، وي�صعن على مدخل املدر�صة يافطة 
العمل، ويدرن يف  امل�رشوع، ويحملن عدة  كبرية حتكي عن 
ال�صوارع وهن ين�رشن فكرة امل�رشوع عرب الفعل، فعل يتحول 

بعد ذلك ل�صل�صلة من مو�صوعات املعرفة.

لتقرير  مادة  املعرفة،  يف  مواد  اإىل  تتحول  العمل  يوم  مادة 
توثيقي  لفيلم  ومادة  ثقافية،  لن�رشة  ومادة  �صحايف، 
الطالبات  قامت  فقد  الت�صنيع.  يف  وخامات  للم�رشوع، 
خلل امل�رشوع بفعالية »مذكرات كي�س زبالة« وهي حتليل 
رمي  عن  امل�صوؤول  من  ملعرفة  بالكامل  النفايات  من  كي�س 
وطريقة  الت�صوير،  الطالبات  وتعلمت  القرية.  يف  النفايات 
اإنتاج ال�صماد الع�صوي، وطرائق التدوير واإعادة ال�صتخدام 
ب�صكل فني وعملي. وقد حولت الطلبات كل هذه القدرات 
اإجنازات  �صكل  على  وحتققه  امل�رشوع  تطور  منجزات  اإىل 

وتوثقه وتكتب ق�صته.

من�صجم  ب�صكل  امل�رشوع  ينطلق  نف�صها  ال�صابقة  املواد  ومن 
ومرتابط، فقد عقدن لقاءات توعوية عدة لأهايل القرية، وعقدن 
دعم  اأجل  من  القرية  يف  مهمة  �صخ�صيات  مع  فردية  لقاءات 
كي�س  حتليل  ور�صة  الور�س،  منتجات  عر�س  فيها  مت  املبادرة. 
النفايات، وور�صة التدوير، وور�صة الت�صميد الع�صوي، اإ�صافة اإىل 
الفيلم اخلا�س بامل�رشوع، وبالتايل فامل�رشوع يخلق خطواته وينتج 
مواد ت�صكل اإجنازات )يوم العمل، تقرير �صحايف من�صور، فيلم، 
معر�س اأدوات م�صنعة، جتربة ت�صميد ع�صوي( هذه الإجنازات 
اإىل مواد عمل )مواد لور�س مع الأهايل، ومواد  نف�صها تتحول 
للتثقيف اجلمعي، ومناذج تعمم يف املجتمع( فنظمت الطالبات 
يف  الع�صوية  النفايات  من  ال�صتفادة  ميكن  كيف  حول  ندوة 
فرا�س  املدر�س  ا�صت�صافة  خللها  مت  الع�صوي،  ال�صماد  ت�صنيع 
نا�رش، وهو �صاحب جتربة يف هذا املو�صوع ي�صتعملها يف بيته، 

وكان من البداية منوذجًا ملهمًا للطالبات.

تربعات  بجمع  الطالبات  قامت  امل�رشوع،  فعاليات  و�صمن 
وو�صعها  وكبرية  �صغرية  حاويات  ل�رشاء  القرية  اأهايل  من 
وجعل  ب�صيانتها  القرية  اأهايل  يتعهد  اأن  بعد  البيوت،  اأمام 
الدعم  توفري  اأجل  ومن  احلملة،  تلك  نظيفًا. و�صمن  حميطها 
علقة  لها  خمتلفة  موؤ�ص�صات  مع  لقاءات  عقد  مت  مل�رشوعهن، 
مبو�صوع النظافة من اأجل عر�س امل�رشوع عليها، ومن �صمن 
رام  وبلدية  القطان،  املح�صن  عبد  )موؤ�ص�صة  املوؤ�ص�صات  تلك 
واملوؤ�ص�صة  امل�صرتكة،  اخلدمات  وجمل�س  بيتونيا،  وبلدية  اهلل، 

.))GIZ( الأملانية للتعاون التقني

امل�رشوع يحقق الإجناز تلو الآخر، حاويات ومعدات للقرية، 
تبني  امل�رشوع،  اأهداف  باجتاه  ال�صكان  من  تعاون  علمات 
املدر�صة  تبلور دور  للفكرة،  من قبل موؤ�ص�صات حملية ودولية 
باجتاه  م�صتمر  ب�صكل  الفكرة  تطور  م�رشوع(  يف  )كمدر�صة 
كقرية  القرية  على  والعمل  جداريات،  ور�صم  اأ�صجار  زراعة 

الأطفال الثقافية م�صتقبًل.

مع  والرتبوي  التعليمي  يجمع  امل�رشوع  اأن  الوا�صح  من 
احلاجات  من  واأهدافه  غايته  وي�صعد  واحلياتي،  املجتمعي 
للنظافة؛  املادية  القاعدة  توقري  اأو  النظافة،  مثل  ال�رشورية 
وثقافة  كفكرة  النظافة  باجتاه  النقل،  و�صيارة  احلاويات،  اأي 
جمتمعية، ومن ثقافة النظافة اإىل ثقافة اجلمال من خلل زراعة 

الأ�صجار ور�صم اجلداريات.

التعلم  املزدوجة:  ال�صيغة  تلك  على  البداية  منذ  امل�رشوع  قام 
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الفعل،  الطالبات فن  لتعلم  التعليم  اأي توظيف  الفعل؛  لأجل 
العملية  �صري  بناء  حتقيقها،  املطلوب  املهمة  اختيار  تعلم 
كمجموعة من الأن�صطة، حتويل كل ن�صاط لقائمة من الأفعال، 
وترتيبها  الأفعال  قائمة  بناء  للفعل،  كتعلم  التعلم  يتحقق  هنا 
وان�صجامها  لرتابطها  التخطيط  والفاعلية،  الأولوية  �صمن 
ثم  اللزمة،  والأغرا�س  الأدوات  توفري  كن�صاط،  الداخلي 

ربط الفعل ب�صقه الثاين؛ اأي الفعل لأجل التعلم من خلل البناء 
الفعل  يعني هذا  اأن  ماذا ميكن  �صوؤال:  فعل عرب  الدليل لكل 
يف هذا ال�صياق؟ وهنا يتحقق التعلم عرب املعنى والدللة التي 
تنتجها الطالبات من الفعل الذي حتقق يف �صياق امل�رشوع، هنا 
يجمع امل�رشوع بني تعليم الطالبات �صكل الفعل واأ�صياءه من 

جهة، وفعل الدلئل واأ�صكالها من جهة اأخرى.

الفعل لأجل التعلمالتعلم لأجل الفعل

يخططن مل�رشوعهن.	 
عن 	  يبحثن  الغايات،  يقررن  املهمة،  يحددن  املو�صوع،  يخرتن 

الو�صائل.
)يت�صّورن م�رشوعهن(	 
ينجزنه، يقمن بتقييمه.	 
يت�صّورن عملهن: خطواته وغايته.	 
يقدرن على تربير منهجهن ويعني حدوده واإمكانّياته.	 
املرتبطة 	  العملّيات  من  كت�صل�صل  منهن  املطلوبة  املهّمة  يتّمثلن 

وامل�رشوطة بع�صها ببع�س.
يدركن اأن قيمة املنهج تكمن يف قابلّية تعديله.	 

تعلم التفكري والتخطيط �صمن منحى العمل والتعلم ال�صتك�صايف 	 
الإ�صكايل.

يدرك املتّعلم العلقة بني تعّلمه وعملية ت�صّور امل�صاريع واإجنازها.	 
يدرك اأن الإجناز والنجاح من م�صوؤولّيته ومن �صميم عمله اليومّي.	 
بواقع 	  املرتبط  والبتكار  للت�صّور  توؤّهله  تلك  م�صوؤولّيته  اأن  يدرك 

الو�صائل ومبعطيات امل�صكل املطروح يف كل مّرة.
يت�صّور املتّعلم بو�صوح اأهداف م�رشوعه، ومعايري تقييم عمله خلل 	 

خمتلف مراحل الإجناز.
اإىل 	  والو�صول  امل�رشوع  اأهداف  نحو  خطواته  توجيه  على  يقدر 

الغاية.

اأن يكتنب حول اأهمية امل�رشوع: ر�صالة، اإعلن، ت�صور.	 
اأن ي�صممن خمططات واأ�صكاًل، ت�صميم �صعار ومل�صق.	 

بناء اأهمية املو�صوع عند الطالبات.	 
تبني املهمة وبناء القناعة الداخلية بها.	 
حتليل املهمة وفهمها.	 

بناء مرافعة لتعلم التعبري.	 اأن يعربن عن امل�رشوع: مقابلة املديرة والعمل على اإقناعها بامل�رشوع.	 
فن الإقناع واملحاججة واملناظرة.	 
عقد اتفاق مع الإدارة، واحل�صول على التفوي�س منها.	 

اجتماعية: 	  �صخ�صيات  مقابلة  امل�رشوع:  اآخرين حول  يحاورن  اأن 
املحال  اأ�صحاب  املجتمعية،  الفاعليات  روؤ�صاء  املجل�س،  رئي�س 

التجارية.

فن املقابلة: طرح الأ�صئلة، احلوار.	 
بناء فهم اجتماعي حول املو�صوع.	 
التفوي�س الجتماعي وبناء امل�صوؤولية.	 

اأن يوثقن عملهن: ت�صوير املقابلت بال�صورة والفيلم.	 
كتابة اليوميات وامللحظات واملقابلت وتفريغها.	 

تعلم قوة املرئي والب�رشي يف احلياة.	 
تعلم الكتابة والتفريغ واأهمية اليوميات والنطباعات.	 

بناء مفاهيم م�صرتكة وخلق اإجماع حول امل�رشوع.	 حماورة النا�س، طرح الأ�صئلة وتوثيقها ب�رشيًا.	 

تعلم التخطيط والتخيل، احل�صاب والريا�صيات، التقدير والتوقع.	 بناء موازنة للم�رشوع.	 

تقرير 	  كتابة  العمل،  تنفيذ  التح�صريات،  اإجراء  تطوعي،  يوم  عمل 
�صحايف للن�رش.

بالن�صبة 	  الدور  خلق  عمليًا،  القناعة  بناء  التدبري،  عمليات  تعلم 
للطالبات، متثيل املعنى والدللة.

عقد ندوة للأمهات، عر�س فيلم فيديو حول امل�رشوع، يوم العمل 	 
والتربعات.

تعلم �صناعة 	  التاأثري،  الفيلم يف  قوة  ا�صتك�صاف  ال�صعبية،  القوة  بناء 
الفيلم.

واإعادة 	  التدوير  يف  خمت�صني  قبل  من  للطالبات  ور�س  عمل 
ال�صتخدام، الت�صميد الع�صوي، كتابة الن�رشات.

تعلمات متنوعة يف العلوم والبيئة وال�صحة.	 
تطور قدرات فنية وعملية.	 
الت�صدي لتعميمها جمتمعيًا.	 
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القرية، حتديد 	  التي جمعت من  النفايات  حتليل حمتويات كي�س من 
امل�صوؤوليات، توثيق م�صور، بناء النتائج اإح�صائيًا.

والرقمي 	  الب�رشي  التوثيق  الإح�صائي،  التمثيل  التحليل، 
والإلكرتوين.

الق�صة 	  توثيق  تاأملت،  كتابة  ويومية،  �صخ�صية  مذكرات  كتابة 
بال�صور. عر�س نتائج جتربتي الت�صميد الع�صوي والتدوير؟

متثيل املعرفة باأ�صكال عدة.	 
توظيف الإعلم اجلماهريي: العرو�س واملعار�س.	 

�رشاكات 	  وبناء  خارجية،  وموؤ�ص�صات  فعاليات  اأمام  الق�صة  عر�س 
معهم.

بناء الق�صة.	 
طرق العر�س والتعبري والتاأثري.	 
ال�صعور بالقوة وبناء الذات كاأفق حياة	 

على 	  العمل  و�صيارة،  باحلاويات  القرية  تزويد  الإجنازات:  حتقيق 
ا�صتمرار امل�رشوع باأفق جمايل.

ا�صتثمار النتائج.	 
البناء على النجاح.	 
التطوير الدائم كنهج حياة.	 

طاقات  بني  الت�صافر  روؤية  ميكن  ال�صابق  اجلدول  حتليل  من 
الفنون: الت�صوير، الفيلم، الر�صم، املل�صق، مع اأدوات البحث 
يف  اجلداول،  التحليل،  املقابلة،  اخلرب،  التقرير،  والكتابة: 
القيام  ندوة،  تنظيم  تطوعي،  عمل  يوم  العمل:  �صيغ  داخل 
الع�صوي �صمن توجهات  ال�صماد  اأو �صناعة  التدوير  بتجربة 
هو  وهذا  ال�صتخدامات،  الطالبات  لتعليم  تهدف  تعليمية 
ال�صكل التعّلمي احلقيقي، ل نعلم الطالبات مهارات معزولة 

وخارج �صياق احلاجة.

الفعل يف  واأثناء  فعله  يحتجن  ما  الطالبات هو  تتعلمه  ما  هنا 
هي  الكامريا  بل  الكامريا،  عن  هنا  در�س  ل  الطبيعي،  �صياقه 
اأو فاعلية  التطوعي،  املطلوبة الآن لتوثيق حلظة العمل )اليوم 
�صوؤال »ع املا�صي«(. يف هذه اللحظة ياأتي التعلم كتلبية حلاجة 
و�صمن توفر الرغبة ولهدف وغاية، وي�صتمر عرب الفعل، هنا 
اأو  )املعلم  البالغ  وعرب  الكامريا،  اأي  نف�صها،  الأداة  عرب  تعلم 
واأنواعها  اأ�صكالها  الكامريات  عن  يعلم  خبري(  اآخر  �صخ�س 
وتتجلى  التاريخي،  �صياقها  �صمن  تقدم  الأداة  وتاريخها، 
�صياق  �صمن  يح�رش  ذلك  كل  عملها،  نظرية  عرب  حقيقتها 
املهمة لكي نختار الكامريات التي �صن�صتعملها يف كل مهمة، 
واأخرياً ياأتي الفعل، نتدرب ثم ن�صور �صمن امل�رشوع، ثم نقيم 

نتاجنا ونعمل على تطويره.

يطرحها  اأ�صئلة  ل  امل�رشوع،  داخل  التعلم  �صكل  هو  هذا 
املخمنني،  دور  للطلب  ويرتك  م�صبقًا  اإجابتها  يعرف  معلم 
اإجابة يريد، بل يف امل�رشوع تنبثق الأ�صئلة  اأية  الذين يفكرون 
الطلب  ويطرحها  املهمة،  وتتطلبها  العمل  يفر�صها  كاأ�صئلة 
كم�صكلت تواجههم يريدون لها حلوًل، اأو يطرحها املعلم 
يواجهونها  وطلبه  فهو  وا�صتق�صاء،  لبحث  حتتاج  كاأفكار 
ودوره  وحركتها  الأ�صئلة  على  ينطبق  وما  كتحديات، 

ووظيفتها، ينطبق اأي�صًا على املعارف واملهارات، فما يحدث 
يعرف  ل  ومعلومات  معارف  يقدم  معلمًا  لي�س  امل�رشوع  يف 
طلبه �صبب تقدميها ول يحتاجونها، بل ما يحدث هو معلم 
يبحث مع طلبه عن معارف ومعلومات وم�صادر يحتاجها 

الطلب ويطلبونه لإكمال عملهم.

واملعارف  واملعلومات  الأ�صئلة  ميو�صع  امل�رشوع  يف  التعلم 
واملهارات �صمن فاعلية ال�صتخدام، ووظيفة الفعل، فهي 
م�صادر للعمل تتقدم كاإجابات لأ�صئلة الن�صاط وم�صاعدات 
لتجاوز حتديات العمل، و�صقالت تو�صل للمهمة املطلوبة، 
املعلومات واملعرفة وامل�صادر يف التعلم عرب امل�رشوع لي�صت 
اأي�صًا  بل هي  فقط،  ونوظفها  عنها  نبحث  جمرد مدخلت 
هناك  مرحلة  كل  ففي  ونتائجه،  العمل  من خمرجات  جزء 
من  وخمرجات  كنتائج  تنتج  ومواد  ومعارف  م�صادر 
نتائج وخمرجات يتملكها الطلب ب�صبب  امل�رشوع نف�صه، 
بو�صفها  الأوىل  متلكوا  كما  فعلهم،  منتوجات  كونها 

م�صادرهم و�صقالتهم.

ل يقف التعلم عرب امل�رشوع عند املعلومات واملعارف ومهارات 
رئي�صة  كربى  ق�صية  على  يقوم  م�رشوعًا  لكونه  ال�صتخدام، 
قدرات  فاإن  وبالتايل  فرعية،  ومو�صوعات  اأفكار  من  تتكون 
يف  تقع  وال�صتق�صاء  والتحري  التق�صي  والرتكيب،  التحليل 
�صلب العمل والتعلم، ولكن ما مييز امل�رشوع هو خا�صية التعهد 
بالإجناز )تلك اخلا�صية التي متثلت يف م�رشوع دير قدي�س بتعهد 
القاعدة  باإجناز مهمة خلق قرية نظيفة على م�صتويي  الطالبات 
املادية والوعي املجتمعي(، تعهد اكتمل بالتفوي�س الذي منح 
للطالبات من قبل املعلمات واملديرة، ثم من قبل املجتمع بكل 
فاعلياته، ومت الت�صديق عليه من املوؤ�ص�صات ال�رشيكة والداعمة، 
الجتماعي  التفوي�س  عرب  تعلم  فهو  ذروته،  و�صل  التعلم  هنا 
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وعرب تعهد الطالبات بالقيادة، قيادة املجتمع واملدر�صة يف حلظة 
مل�س الكل فيها تلك القدرة يف الطالبات.

با�صتكمال  املجتمع  من  كمفو�صات  الطالبات  تعمل  اأن 
املنظور  مع  والتاأويل  الفهم  يجمع  التعليم  اأن  يعني  امل�رشوع، 
ويلتقطن  التاريخية،  اللحظة  يدركن  الطالبات  والروؤيا. 
منظورهن  يتبنى  واملجتمع  والروؤيا،  املنظور  يقررن  احلاجة، 
امل�صاعفة،  امل�صوؤولية  من  و�صع  يف  الطالبات  وروؤيتهن. 
من  واملنظور  الروؤيا  وتطوير  جهة،  من  والأداء  الفعل  تطوير 
الكينونة  منطقة  يف  كتعلم  يتمو�صع  التعلم  هنا  اأخرى،  جهة 
والقيم  الداخلية  النزعات  منطقة  يف  يعمل  تعلم  وامل�صري، 
)لقد  لهن  وكل  الذي  الدور  يدركن  الطالبات  الوجودية. 
تخلي لنا الكبار عن امل�صوؤولية والقيادة(. هنا الطالبات يلعنب 
متديد  الطالبات  على  اأن  معناه  وهذا  الفراغ،  وميلأن  الدور 
املوكلة  واملهمة  املطلوب  الدور  لتوازي  وقدراتهن  قامتهن 
ال�صورة،  التي ظهرت يف  انبثقت فكرة امل�صري  لهن. من هنا 
كبرية  ق�صة  يعر�صن  كبري،  دور  �صغريات يف  طالبات  �صورة 

هي روايتهن ورواية م�رشوعهن.

 خالصة
اجلديل  الربط  على  يقوم  فهم  اإىل  امل�رشوع  عرب  التعلم  ا�صتند 
الن�صاط، وعلى اجلمع اخللق بني  الدللة ونظرية  بني نظرية 
املنتج كنتاج للممار�صة،  للتفكري ونظرية  نظرية املعنى كنتاج 
وبالتايل فقد مت فهم امل�رشوع بو�صفه �صريورة للتعلم والتفكري 
من  ك�صل�صلة  املرتابطة  الأفعال  من  ذرات  �صكل  على  املبنيني 
النظرية  املبادئ  من  جموعة  �صمن  والتاأملت  املمار�صات 
التفكري  فهم  اأي  والن�صاط،  والدللة  التفكري  بعلوم  اخلا�صة 

باملمار�صة  مرتبط  فالتفكري  معقدة،  جدلية  اجتماعية  كعملية 
تفكري  فل  كفاعلية،  وبال�صخ�صية  ك�صياق،  وبالثقافة  كفعل، 
الثقايف،  ال�صياق  و�صمن  واملمار�صة،  الفعل  عملية  �صمن  اإل 
فل ميكن للتفكري اأن يحدث اإل خلل �صياق الفعل الواقعي، 

ومن خلل مفاهيم وطرق وو�صائط الثقافة.

ويقوم امل�رشوع على بينة جتمع بني املو�صوع واملهمة والعملية 
والو�صائل والغايات واملنتج، �صمن التعهد باإجناز ق�صية رئي�صية 
املنتجات  من  العديد  يحوي  نهائي  منتج  �صكل  على  تتبلور 
املرحلية، من خلل ن�صاط يت�صمن جمموعة من العمليات التي 
لدافع حقيقي يرتجم على  املتحولة  الرغبة واحلاجة  جتمع بني 
واملعرفة  املهارة  عمليات جتمع  ومنجزات،  مهام عمل  �صكل 
وال�صتخدام �صمن منظور ن�صاطي وفهم دليل ميّكن الطلب 
املنخرطني من تطوير قدراتهم الإدراكية، وثقافتهم يف التفكري 
وال�صتخدام  والإدراك  الفهم  م�صاحات  �صمن  والتاأويل 
واملراجعة، عملية املراجعة التي متكن الطلب من القيام بعملية 
)فهم الفهم(، اأو اإدراك طرقهم يف الإدراك والفهم واملعرفة، ما 
يعني يف النهاية حتققهم كب�رش متعلمني ب�صكل ذاتي وم�صتمر، 
عرب امتلكهم ل املعرفة فقط، بل طرق حت�صيلها وبنائها ومتثيلها 

وتاأويلها �صمن عملية ال�صتخدام والتطبيق.

فامل�رشوع يوفر للطلب الفهم والك�صف وال�صنع، عربه يرون 
»العوامل«، ويتعلمون العي�س فيها بعد امل�صاركة يف �صناعتها، 
فامل�رشوع ميكنهم من التعلم بو�صفه دخوًل يف العامل باإرادة، 
وم�صوؤولية، ومزاولتهم التعلم والعمل )كمهمة حياتية( جتمع 
العي�س  �صيغة  �صمن  والدليل  اجلمايل  مع  الإنتاجي  العملي 

و�صيغة الهداية والتمّكن.

 من م�رشوع »التعليم يف طورة«.
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